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Kostka Creativ- koks + kornik czarny
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 Pierwszoligowa drużyna 
TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA
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„Najlepszy wybór 
pod SŁOŃcem”

Firma BRUK-BET® wytwarza wyroby betonowe od 1984 roku, zaś 
wibroprasowane kostki brukowe już od ponad 20 lat (jako pierwszy pro-
ducent w południowo-wschodniej Polsce). Firma BRUK-BET® ustawicznie 
przyczynia się do rozwoju branży. 

Jako pierwsza wprowadziła na polski rynek stylizowane kostki typu 
Stare Miasto®, postarzane kostki Antic®, wyroby Realit oraz Uni Split®. 
W ciągły sposób proponuje nowe rozwiązania. Obecnie jest czołowym  
producentem i niekwestionowanym liderem w zakresie skali, różnorod-
ności i nowatorstwa oferty. Produkowane wyroby PRESTIGE cieszą się 
ogromnym uznaniem wśród inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. 
BRUK-BET® jest firmą rodzinną, z wyłącznie polskim kapitałem.

Ostatnio wprowadzoną nowością jest system z betonu komórkowego      
TERMALICA do kompleksowej budowy domu.

Specjalizujemy się w produkcji wyrobów dla naj-bardziej zindy-
widualizowanych, kompleksowych, dopiętych na „ostatni guzik” 
rozwiązań dla domu i ogrodu. Wyroby charakteryzują się najwyż-
szą jakością pod każdym względem. To przede wszystkim oferta 
dla wymagającego Klienta.

Dlatego Klienci, Wykonawcy i Projektanci mówią:
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Kamień ciosany - piasek pustyni 

W niniejszym katalogu prezentujemy 
przykłady możliwości kształtowania posesji 
prywatnych. Materiał zdjęciowy przedstawia 
dojścia do domów, podjazdy, tarasy, ścieżki, 
placyki ogrodowe, mury, ogrodzenia oraz 
wnętrza i elewacje domów.

Kostka Creativ® - pastelowa harmonia + 
porfirowe tony

6



 Oferta wyrobów 
i usług 
do Twojej dyspozycji

 Dokładamy wszelkich 
starań, aby wysoka jakość, 
funkcjonalność i estetyka, 
naturalność oraz kreatywność 
były głównymi cechami 
naszych wyrobów.

Wyroby firmy BRUK-BET® stanowią wyjątkowo bogatą 
ofertę w zakresie przeznaczenia, asortymentu, wzornic-
twa oraz kolorystyki, znacznie przekraczającą stan-
dardy zachodnie. 

Pragniemy sprostać oczekiwaniu, aby 
z pomocą ofertys BRUK-BET® pełniły się 
Twoje marzenia o posiadaniu pięknego 
otoczenia domu oraz o przyjaznym, 
bajkowym ogrodzie, w którym nasze 
„kamienie” współgrają z roślinnością 
tworząc oazę spokoju, odprężenia, 
życia rodzinnego oraz skuteczne lekar-
stwo na stres i codzienne zabieganie.

Mamy nadzieję, że przedstawiony 
nowy katalog BRUK-BET® będzie źró-
dłem inspiracji i pomoże wybrać optymal-
ne rozwiązania na własnej posesji.
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Im lepszy wyrób, tym lepszy efekt

 Najlepsze 
z najlepszych 

 Synteza kolorystyki, 
tekstury powierzchni 
i kształtu

Wyrobyt PRESTIGE to odejście od tego co pospolite i 
standardowe, to oryginalność, perfekcja, poczucie piękna, 
możliwość zrealizowania własnych koncepcji aranżacyjnych.

To wyroby o wspaniałych formach geometrycznych i pla-
stycznych, precyzyjnie dobranej kolorystyce i fakturze, wy-
jątkowych walorach zdobniczych, kreatywności, połączenie 
nowatorstwa, tradycji i naturalności.

Odpowiednio dobrane wyroby PRESTIGE pozwalają za-
chować spójność stylu architektonicznego oraz odwzorować 
styl Twojego życia.

Wybierz 
odpowiednie 

wyroby
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Kostki antyczne za przyczyną obtłuczonych krawędzi i naroży, gładkiej powierzchni licowej, od-
powiednio dobranej kolorystyce, budują ponadczasowe piękno naturalnych bruków. Stylizowane są 
w kierunku celowego postarzenia, przy spełnianiu 
nowoczesnych wymogów jakości. Jako pojedyncze 
sztuki sprawiają wrażenie pozbawionych estetyki.  
Ich naturalne piękno i wyszukany smak znajduje 
wyraz dopiero w zabudowanej nawierzchni bru-
kowej. Jednakże bardzo często to piękno musicie 
Państwo sami odkryć.

  Seria COLOR-MIX®

  Seria ANTIC®

dolomit wapień czerwony brąz kasztanowy

wapień muszlowy gorąca lawa ruda kobaltu 

złoty blask 

wapień kremowy 

wpiaskowiec szary

antyk jurajski

barwy winobrania 

ciepło terakoty 

pastelowa harmonia 

barwy bursztynu

piaskowiec żółty

karbon

bronzyt

barwy jesieni 

dolomit dewoński 

skała triasowa

ochra 

unikat oliwinu

skała dewońska

porfirowe tony 

wulkaniczny

antyk włoski 

Seria COLOR-MIX® to wysmakowane połączenie dwóch lub trzech odcieni kolorów podsta-
wowych dających charakterystyczne efekty przebarwień lub smug. Odpowiednio zestawione 
jesienne barwy lub kolory ziemi wraz z odchyleniami (barwy pośrednie) doskonale naśladują 
naturę lub terakotę.

Kolorystyka COLOR-MIX® stworzona została dla osób wymagających, ceniących kolorystycz-
ne wzorce natury oraz dynamikę barwy. Efektu wizualnego nie da się określić na kilku kost-
kach brukowych, ponieważ różnią się od siebie, 
czasem skrajnie. Można go osiągnąć na większej 
powierzchni, przyjmując za zasadę równomierne 
rozproszenie kolorystyczne poszczególnych ko-
stek. Właśnie z tego powodu przy zabudowie za-
leca się układanie z kilku palet jednocześnie.

 Odkryj kolorystykę i teksturę 
powierzchni wyrobów

9



Na serię RUSTICAL® zwrócą zapewne uwagę Klienci, 
dla których urok ciętych i prostokątnych naturalnych po-
-wierzchni kamiennych ma duże znaczenie. To właśnie 
w tej serii, dzięki obróbce strumieniowej, ścieraniu po-
wierzchni wyrobów, wydobywane jest piękno ich struk-
tury. Powierzchnie nagle zaczynają „żyć”. 

Szlachetne piaski tworzą zgrane kompozycje kolory-
styczne, są zdecydowanie widoczne na tle naturalnych 
oraz pastelowych kolorów osnowy. Powierzchnie typu 
granit, porfir, trachit, granodioryt czy diabaz nawiązują 
do swoich naturalnych pierwowzorów. Pozostałe emanu-
ją ciepłem dyskretnych deseni. 

Wyroby serii RUSTICAL® posiadają szorstkie, rusty-
kalne, a zarazem przeciwpoślizgowe powierzchnie licowe.

 Seria RUSTICAL®

diabazdioryt granodioryt

trachitgranit porfir 

jedwab żółtyjedwab kremowy jedwab biały
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Seria MULTIGRAN® zadowoli wszystkich, którzy do-
ceniają piękno naturalnych żwirów i grysów. 

Wyroby MULTIGRAN® powstają w wyniku po-
wierzchniowego wypłukiwania zaczynu cementowego 
przez strumienie wody. Ziarna kruszyw szlachetnych zo-
stają odsłonięte, zachowując nadal mocne połączenie z 
osnową. 

Wyroby serii MULTIGRAN® są bardzo praktyczne, 
nie wymagające zasadniczo pielęgnacji oraz bardzo sta-
bilne kolorystycznie.

 Seria 
MULTIGRAN®

klejnot południarosa bursztynuotoczak bursztynowy klejnot północyotoczak szary

gabroszafir kornik żółtykornik czerwony kokos

rubinkornik ochra granit żółtykornik ochra granit brązowy
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Seria REALIT® obejmuje grupę wyrobów stanowiących 
rekonstrukcję naturalnych produktów z materiału skalnego, 
drewna lub ceramiki. Wyroby te przejęły piękno natural-
nych pierwowzorów, jednakże charakteryzują się większą 
trwałością oraz łatwością zabudowy. 

Główną grupę serii stanowią kamienie posadzkowe wraz 
z rozlicznymi dekorami i wypełnieniami, ceramika oraz 
„stare drewno” w postaci desek, krążków, kopyt itp. Żywe, 
zróżnicowane tekstury kamieni ciosanych, perfekcyjna kolo-
rystyka, słoje drewna, sęki, kora - to tylko część wizualnych 
atutów tej serii wyrobów. Tutaj każdy element to produkcja 
na granicy sztuki.

UNI-SPLIT® to grupa wyrobów, których zasadniczą 
cechą jest nieregularna, powstała na wskutek przełomu po-
wierzchnia licowa. 

Wyroby tej serii w postaci bloków i pustaków znajdują 
zastosowanie przy wznoszeniu murów ogrodowych oraz 
ogrodzeń posesji. 

Odpowiednio dobrana kolorystyka oraz skład kruszy-
wowy potęguje podobieństwo do naturalnych wyrobów 
łupanych.

 Seria REALIT®

 Seria UNI SPLIT®

brąz patyna

brekcja czerwona

tytan żółty

kamienna szarość

terakota

krem prowansalski

złoto patyna

piasek pustyni 

słoneczny brzeg

brekcja żółta

tytan kremowy 

zieleń lasu

brąz wrzosowiska

czerwień hematytu
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Dzięki zastosowaniu odpornych na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienio-
wania UV, barwników renomowanych firm zachodnich oraz precyzyjnego dozowania wszystkich 
składników mieszanki betonowej, kolory wyro-
bów są intensywne i stabilne. 

Doraźnie mogą wystąpić odchylenia kolo-
rystyczne uwarunkowane np. występowaniem 
wybielających nalotów wapiennych. Jednak z 
upływem czasu, w wyniku użytkowania następuje 
stabilizacja koloru i moc zastosowanego barwnika 
pozostaje ciągle na wyrobach firmy BRUK-BET.

  Kolor pełen mocy

Tutaj kolorystykę ukształtowała sama natura.  Tekstura powierzchni jest 
wynikiem cięcia skalnego oraz jego właściwości.  Jednorodna struktura skał 
magmowych (granitów i sjenitów) oraz warstwowa łupliwość zbitych pia-
skowców tworzą jej charakter i różnorodność. Zmienność kolorystyki szcze-
gólnie często występująca u piaskowców nie jest wadą, lecz cechą wyrobów 
naturalnych.

 Seria 
Kamienie naturalne

 Seria STANDARD

granit czerwonygranit szary sjenit

mint granit czarny garda 

czerwony szary szary 

brązowyzielony żółty jasny pomarańczowyżółty 
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 ochrona 
powierzchni

Kostka brukowa to produkt w sposób szczególny wystawiony na 
działanie różnego rodzaju czynników atmosferycznych (opady, zmiany 

temperatur), biologicznych (mchy, porosty) a także plam i zabrudzeń (pro-
dukty spożywcze, błoto, olej).

Aby uodpornić wyroby PRESTIGE  na te czynniki zachowując ich piękny wygląd, 
wprowadziliśmy ochronę powierzchni poprzez system HYDROSTOP.

W trakcie produkcji wyrobów PRESTIGE stosujemy dodatki hydrofobizujące 
mieszankę betonową, zmniejszając ich nasiąkliwość.

Powierzchnie HYDROSTOP umożliwiają łatwe i długotrwałe utrzymanie 
czystości oraz atrakcyjny wygląd w czasie eksploatacji. Powstałe zabrudzenia są 
łatwe do usunięcia wodą lub z użyciem popularnych środków czystości.        
          
Nawierzchnie systemu HYDROSTOP zabrudzone przykładowymi produktami:

 

wino kawa herbata14



Kierowanie się jedynie najniższą ceną wyrobów nie opłaca się. Cenowe 
różnice w stosunku do wyrobów standardowych są niewielkie w całościowych 
kosztach budowy i zagospodarowania działki.

Lepiej zaplanować nieco mniejszą zabudowę lub poczekać   z jej realizacją, 
a jednak zakupić odpowiedni materiał nawie-rzchniowy.

Finezyjny przebieg Twoich nawierzchni posadzkowych i brukowych, nie 
wiąże się przecież z maksymalizacją ich powierzchni, z tworzeniem dużych 
placów i chodników. 

Obok schematycznie przedstawiono porów-
nanie kosztów wykonania nawierzchni  z kostek 
standardowych oraz PRESTIGE. 

Czy za około 20% różnicy w cenie wykona-
nia nawierzchni należy zrezygnować ze swojego 
wymarzonego ukształtowania otoczenia domu? 
Przecież piękno i prestiż zawsze nieco więcej 
kosztują. 

 Zaplanowanie  
budżetu

 Podobnie jak z zakupami 
- chcemy kupić jak najwięcej. 
Określenie budżetu 
pozwoli zoptymalizować wybór.

 Lepiej mniej, a ładniej

Zawsze najważniejszy jest 
efekt końcowy i Twoje zadowolenie.
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 Od czego zacząć?

 Na początku ważne jest, 
aby mieć sprecyzowany pomysł 
na podjazd oraz przydomowy ogród

Jak ukształtować podjazd? 
 Gdzie i jakie wyroby kupić?  
  W jaki sposób je zabudować?
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 Gdzie szukać inspiracji? 

 Wizualizacja podjazdu 

Źródłem inspiracji będzie z pewnością lek-
tura niniejszego katalogu, nasza strona inter-
netowa - fotogaleria, ogrody wystawowe przy 
biurach sprzedaży oraz obserwacje ciekawych 
realizacji. Przydatne będzie także korzysta-
nie z wizualizera zamieszczonego na stronie 
internetowej.

Na naszej stronie internetowej zainstalowany jest wizualizator. Korzystając z niego możesz 
od razu zobaczyć jak będzie wyglądał Twój podjazd, taras oraz ściany korzystając z wyrobów 
BRUK-BET®.

Odwiedź naszą stronę w sieci www.bruk-bet.pl i podążaj za linkiem. Wykorzystując cyfro-
we zdjęcie Twojego starego, zużytego podjazdu lub miejsce, na którym ma być zaprojektowa-
ny, możesz przekształcić je w podjazd w przeciągu dosłownie kilku minut.

Załaduj zdjęcie swojego podjazdu. Stosuj się do instrukcji na monitorze zakreślając krawę-
dzie podjazdu na zdjęciu. Klikaj następnie na różne produkty z oferty BRUK-BET® i sprawdzaj 
jak wygląda Twój podjazd dla różnych wyrobów. Jak tylko stworzysz swój najlepszy podjazd, 
wydrukuj zdjęcie i zabierz na spotkanie z projektantem lub z autoryzowanym wykonawcą 
BRUK-BET®.

www.bruk-bet.pl

Każdy projekt daje inne, nowe spojrzenie na podjazd i ogród.

Kolory powinny być uzupełnieniem lub kontrastem do ich otoczenia, w zależności od za-
mierzonego efektu.

Kształty i rozmiary wybieranych wyrobów decydują o końcowym efekcie ułożenia, czy 
będzie on tradycyjny, klasyczny, czy też modernistyczny, urozmaicony.
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We wszystkich biurach sprzedaży wyrobów BRUK-BET® znajdują się ekspozyto-
ry wyrobów. I chociaż jest to skrótowa forma prezentacji pozwala jednak pozyskać 
informację na temat ich wyglądu 

 Gdzie można zobaczyć 
wyroby ?

Aby przekonać się o wyglądzie wyrobów, 
a tym samym dokonać ostatecznego wyboru, 
należy je zobaczyć.

 Ekspozytory
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Przy biurach sprzedaży BRUK-BET® wykonano ogrodywy-
stawowe z wyrobami. Pozwalają one nie tylko zapoznać się z 
wyglądem wyrobów, ale również są przykładem ciekawych 
aranżacji wzorów właściwych połączeń z roślinnością.           

 Ogrody wystawowe 
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Firma BRUK-BET® uczestniczy w większości 
ważnych imprez targowych, prezentując inne 
wyroby, aranżacje, stanowiska targowe oraz 
swoje nowości.        

 Targi budowlane
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 Przed i po
przykłady realizacji z wykorzystaniem 
wyrobów 

 „Zmiana sprawiła, że dom wygląda atrakcyjniej”

 „Już od samego 
początku, gdy tylko ułożono 
kostkę, wszystko zaczęło 
wyglądać jak należy”

Tegula – unikat oliwinu 
+ karbon 

przed

po
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 „W tym miejscu doskonale 
wypoczywam”

 „Teraz elewacja domu jest naszą wizytówką”   

Koło kamień ciosany – piasek pustyni 

Relief kamień dekoracyjny  
Celtic – color-mix CE-6 

przed

przed

po

po
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 „Nie sądziłam, 
  że są takie możliwości!” 

  „Jesteśmy zadowoleni
z naszego   
zewnętrznego pokoju”

przed

Rezydencja – klejnot północy 
+ Dekor – kornik czarny 
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 „Nasza posesja 
zyskała na wartości” 

„Mamy dużo satysfakcji z tej inwestycji!” 

przed

przed

po

po

Tegula – antyk włoski 

Creativ – pastelowa harmonia 
+ porfirowe tony 
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 Dobry projekt  - 
  Twoje zadowolenie

 Bezpłatna koncepcja architektoniczna

Bezpłatne wykonanie koncepcji architektonicznej 
przez Biuro Projektów dotyczy zamówienia wyro-
bów PRESTIGE o wartości powyżej 15 tys. złotych.

Koncepcja architektoniczna Twojego podjaz-
du oraz ogrodu stanowi oprawioną aranżację - 
wydruk komputerowy 2D w programie AutoCAD 
wraz ze specyfikacją materiałową.

Koncepcję architektoniczną możesz zamówić wy-
pełniając formularz A dostępny w naszych biurach 
sprzedaży, Biurze Projektowym, na naszej stronie in-
ternetowej oraz u Rekomendowanych Wykonawców 
i  Dystrybutorów.  Należy podać imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, nr telefonu, ewentualnie adres 
mailowy, określić zadanie projektowe, preferowane 
wyroby, wzory ułożenia, uwagi i wytyczne.

Zawsze masz możliwość przedyskutowania 
swojego pomysłu oraz skorzystania z bezpłat-
nego doradztwa Twojego architekta. Termin 
spotkania możesz ustalić nawiązując kontakt te-
lefoniczny z Biurem Projektów 0 801 209 047 lub 
za pośrednictwem sprzedawcy, przedstawiciela 
handlowego, Rekomendowanego Wykonawcy lub 
Dystrybutora lub też po złożeniu formularza A, po-
czekaj na telefon.

Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych 
jest wpłacenie kaucji w wysokości 600 złotych. 
Do zamówienia koncepcji architektonicznej nale-
ży załączyć aktualny podkład geodezyjny w skali 
1:500 lub zwymiarowany szkic sytuacyjny działki z 
uwzględnieniem wysokościowego ukształtowania 
terenu,z naniesionymi budynkami, zielenią i cha-
rakterystycznymi elementami krajobrazu. Ponadto 
zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym 
otoczeniem.Szczegółowe zasady zamawiania i re-
alizacji koncepcji architektonicznej znajdują się na 
odwrocie formularza A, dostepnego na naszej stro-
nie internetowej lub w biurach sprzedazy.

Do Twojej dyspozycji jest również odpłatne 
wykonywanie indywidualnych prac projekto-
wych obejmujących architekturę krajobrazu, zago-
spodarowanie terenu oraz architekturę wnętrz.

Zamawianie tego rodzaju usług projektowych 
dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza 
B i zaakceptowanie wyceny i zasad określonych na 
odwrocie formularza.
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 Fachowe uwagi dla samodzielnych

Pomiary terenu
Jeżeli nie macie Państwo odpowiedniej mapy swojej działki, 

należy wykonać własny rysunek /plan/.
 Po obmierzeniu domu należy nanieść jego wymiary. Skala 

powinna wynosić 1:100. Dla mniejszych realizacji skala może 
wynosić 1:50. 

Następnie należy nanieść obrys działki, elementy ogrodze-
nia oraz wszystkie ważne obiekty /zabudowania gospodarcze, 
drzewa, studzienki, kable, przewody itd./. 

Przy nanoszeniu punktu na plan należy wykorzystywać za-
sadę triangulacji tj. odmierzania odległości od dwóch już usta-
lonych punktów w miejscu przecięcia się okręgów zato-czonych 
cyrklem. Równie bardzo ważne są pomiary różnicy poziomów. 
Można wykorzystać niwelator, łatę i poziomicę .

Siatka podstawą planu
Bardzo wygodnym narzędziem przy wykonywanie planu jest 

rysowanie siatki przecinających się pod kątem prostym linii leżą-
cych w równych odstępach od siebie. Odstępy zależą zwykle od 
struktury domu lub ogrodzenia działki. 

Należy zauważyć układy symetrii, te same odległości modu-
larne, kąty proste itp. Użycie siatki pomaga uzyskać funkcjonalny 
plan ogrodu dowolnej wielkości, bez względu na preferowanie 
formy tradycyjnej czy układu swobodnego.

Wytyczanie planu
Na podstawie własnego zamysłu lub koncepcji architekto-

nicznej Biura Projektów BRUK-BET należy wykonać wytyczania 
za pomocą kołków i sznurka. Linie biegnące lukiem narysujcie 
Państwo gwoździem lub patykiem, a następnie zaznaczcie koł-
kami. Po wytyczeniu całego planu za pośrednictwem kołków na-
leży połączyć je sznurkiem. Dzięki temu „przeniesiony” projekt 
będzie czytelny. Należy przyglądnąć się mu ze wszystkich stron 
działki, spoza terenu i z domu. Krótko mówiąc trzeba sprawdzić, 
czy wszystkie pomysły są praktyczne i atrakcyjne wizualnie. W 
razie potrzeby wprowadzić korekty.

Ważnymi kwestiami, które należy uwzględnić w planowaniu 
ogrodu jest oświetlenie, nawadnianie oraz ewentualnie drenaż.
Chcąc ułatwić Państwu planowanie przydomowego ogrodu we 
własnym zakresie według własnego pomysłu, przedstawiamy 
poniżej uwagi i wypróbowane zasady.

Nanoszenie linii przebiegu i wzoru.  Funkcjonalne zapla-
nowanie stałych obiektów.

Planując poszczególne elementy architektoniczne trzeba 
mieć na uwadze wygodę użytkowników, właściwą komunikację. 
Istotne jest również nasłonecznienie latem i zimą oraz uwzględ-
nienie kierunku wiatrów. Należy się upewnić czy nie zasłonięta 
zostanie wyjątkowo piękna perspektywa, albo czy macie 

Państwo wystarczająco miejsca na obsadzenia przesłaniające 
widok wyjątkowo brzydki.

Linie, które odzwierciedlają kreślony plan ogrodu, wyzna-
czają krawędzie kontrastujących powierzchni. Mogą to być  gra-
nice nawierzchni brukowych, posadzek, trawników, klombów 
kwiatowych itd. 

Linie biegnące zgodnie z kierunkiem patrzenia obserwato-
ra powodują optyczne wydłużenie. Natomiast linie, które bie-
gną w poprzek pola widzenia, powodują optyczne poszerzenie 
układu. Odpowiednio poprowadzone linie mogą stworzyć 
układ statyczny lub dynamiczny, bez względu na to  czy linie 
są proste czy lukowe. Rodzaj układu powinien zależeć od po-
łożenia ogrodu, zróżnicowania poziomów, wyglądu otoczenia,a 
przede wszystkim od architektury usytuowanego w ogrodzie 
domu. Przykładowo nowoczesny, abstrakcyjny układ nie będzie 
pasował do stylowego domu, podczas gdy układ symetryczny, 
formalny najczęściej nie przystaje do nowoczesnej formy bu-
dynku. Do ogrodów zamkniętych, otoczonych ścianami pasuje 
wzór o prostych krawęwdziach, odbijający charakter otoczenia. 
Stosowanie linii krzywych wymaga więcej miejsca. Powierzchnie 
służące okre-

ślonym celom powinny mieć odpowiednie kształty. 
Wszystkie części ogrodu mu-szą sprawiać wrażenie dobrze wy-
ważonej całości, bez pozostawionych kątów. 

Ostateczny plan powinien być jasny i otwarty. Jest on jednak 
dwuwymia-rowy. Przydatność takiego planu zależeć będzie od 
umiejętności wyobrażenia sobie trójwymiarowych rezultatów 
jego realizacji. 

Po wyłonieniu się planu określającego usytuowanie obiek-
tów linii przebiegu należy starannie dobrać odpowiednie wyro-
by PRESTIGE wraz ze wzorami ułożeń. Należy zastanowić się nad 
ewentualnym zróżnicowaniem poziomów.
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 Biuro projektowe
Mając absolutne przekonanie, że tworzenie koncepcji architekto-

nicznych dla wyrobów PRESTIGE jest konieczne, uruchomiliśmy dla 
Ciebie Biuro Projektowe.

 
Doświadczeni projektanci pomogą zrealizować Twoje wizje 

i pomysły, zasugerują odpowiednie rozwiązania, dobiorą 
odpowiednie materiały, określą ich ilość oraz zaproponują 
wzory ułożeń.

Dla wyrobów skorzystaj 

z Biura Projektów

Zaangażuj się w wykreowanie     
 własnej wizji otoczenia domu
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 W cenie zakupu – opieka architekta

 koncepcja
 
  projekt 

   wizualizacja   
   trójwymiarowa 

Budowa domu to poważna inwestycja, która wymaga znacznych nakładów finansowych i wiele 
pracy – o tym wiedzą wszyscy, którzy budowę mają już za sobą. Wiele osób przekonuje się jednak, 
że wysiłek włożony w tworzenie własnego, jedynego i niepowtarzalnego miejsca do zamieszkania nie 
spełnia w efekcie ich oczekiwań. 

Doradztwo projektowe GRATIS
Aby  prawidłowo, ciekawie i funkcjonalnie zaprojektować otoczenie posesji wystarczy skontaktować 

się naszym projektantem pod numerem telefonu 0801-209-047, który bezpłatnie doradzi i zapropo-
nuje optymalne rozwiązania. 

Wizyta projektanta na placu budowy GRATIS 
W celu uzyskania lepszego efektu często potrzebna jest wizyta projektanta na terenie Twojej posesji, 

która zapewni lepsze zrozumienie i pełną realizację oczekiwań.  

W cenie zakupu koncepcja architektoniczna GRATIS
Nie wydawaj pieniędzy na przeróbki ! – lepiej zainwestować w dobry projekt lub koncepcję archi-

tektoniczną a ewentualnych zmian dokonać na etapie projektowania a nie realizacji. 
W ramach kompleksowej obsługi naszych Klientów oferujemy bezpłatne wykonanie koncepcji 

architektonicznej.

Gwarancja zadowolenia
Przekonaj się, że wizja projektanta spełnia Twoje oczekiwania – zamów trójwymia-

rową wizualizację która realistycznie odzwierciedli docelowy wygląd Twojej po-
sesji ze wszystkimi szczegółami.   
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Kamień posadzkowy 
Płyty tarasowe 

Piękno

 Ścieżki, drogi, 
placyki ogrodowe

Rzeczą bezdyskusyjną jest fakt, że o pięknie ogrodu 
decyduje jego roślinność.

Jednakże trudno sobie wyobrazić uroczy ogród bez 
odpowiednio ukształtowanych ścieżek, alejek, placyków 
wypoczynkowych oraz obserwacyjnych. Mogą one prze-
biegać prostymi odcinkami, bądź przybierać bardziej za-
wiłe formy.

To dzięki nim możemy odbywać wspaniałe spacery, 
podziwiając piękno otaczającej przyrody.

W organizacji tego typu ścieżek i ogrodowych pasaży 
szczególnie przydatny może się okazać szeroki arsenał 
płyt proponowanych przez firmę BRUK-BET®.

 Tarasy
Przydomowe tarasy stanowią łącznik między domem 

a ogrodem. To niejako drugie mieszkanie na zewnątrz, 
zwłaszcza wiosenną i letnią porą.

Tarasy są miejscem częstych spotkań rodzinnych, przy-
stanią do odpoczynku na świeżym powietrzu, do spożywa-
nia posiłków, czytania i rozmów.

Nawierzchnie tarasów powinny zabezpieczać funkcjo-
nalność komunikacyjną, łatwość utrzymania czystości oraz 
spełniać kryteria estetycznego dopasowania do elewacji 

domu.

Ważną rolę odgrywa również dobór do na-
wierzchni tarasów odpowiednich elementów 

schodowych, wyrobów zabudowy pionowej 
oraz donic kwiatowych.
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Kamień    
 ciosany
Piękno ponad czasem

Kamień ciosany to wspaniałe, widoczne na pierwszy rzut oka rekonstrukcje 
płyt piaskowca ciosanego. 

Charakterystyczne, niepowtarzające się tekstury powierzchni licowych, 
warstwowość materiału skalnego, nieregularne krawędzie oraz powierzchnie 
boczne, naturalna kolorystyka, patyna oraz kształt poszczególnych płyt, podkre-

ślają ich autentyczność.
Kamienie ciosane Realit oferowane są w czterech odcieniach kolorystycznych, 

nawiązujących do barw ziemi.

piasek pustyni
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225x225 mm 

467x467 mm

płyta schodowa

442x467 mm

442x592 mm292x592 mm 292x292 mm

592x592 mm

442x442 mm 

obrzegowania

450x225 mm

 Płyty prostokątne

kamienna szarość       

czerwień hematytu    piasek pustyni            krem prowansalski     

Podstawowym modułem systemu jest zestaw płyt prostokątnych, w skład którego wchodzą: 
4 sztuki płyt  o wymiarach 592x592 mm, 4 sztuki 592x442 mm, 4 sztuki 292x292 mm, 2 sztuki 
592x292 mm. Jeden moduł wynosi 3,25 m2. Na palecie znajdują się 4 moduły.

grubość 40 mm
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 Płyty prostokątne
 Przykłady ułożeń

piasek pustyni
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 Koło - kamień ciosany
Ø 3300 - 4200 mm 

Ø 2400 
- 3300 mm 

Ø 1500 - 2400 mm 

Ø 600 - 1500 mm 

Ø 600 mm1/8 Ø 600 mm

Ø 2400 mm

Ø 3300 mm 

Ø 3300 mm 

Ø 2400 mm 

czerwień hematytu

grubość 40 mm

Rozszerzeniem systemu kamienia ciosanego jest możli-
wość tworzenia kół o średnicy 4200, 3300 i 2400 mm oraz 
ich części: pierścieni, łukowych ścieżek, schodów oraz różne-
go rodzaju połączeń z płytami prostokątnymi.          

Podstawowym pakietem (zestawem) płyt kołowych jest 
koło o średnicy 3300 mm składające się z 44 płyt o łącznej 
powierzchni 8,54 m2. W ofercie odnaleźć można również pa-
kiet z kołem o średnicy 2400 cm oraz ćwiartkę koła 3300 cm.   
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 Przykłady ułożeń

Ø 3300 mm 

Ø 2400 mm 

Ø 3300 mm 

Ø 3300 mm 

Koło kamień ciosany – piasek pustyni 
+ brzegowanie łukowe „kamień warstwowy”
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grubość 40 mm

Płyty deptakowe stanowią nieregularne, 
owalne formy kamienia ciosanego. 

Dzięki zróżnicowaniu wymiarów, obrysów, 
powierzchni i krawędzi stanowią niepowtarzalne 
egzemplarze. 

Te nieregularne kamienie tworzą oryginalne 
ścieżki, bardzo przydatne w miejscach o niewiel-
kim ruchu pieszym. 

Kamienie te zapobiegają powstawaniu ścieżek 
suchych, bądź ścieżek błotnistych, tworzących się 
podczas opadów.

 Płyty deptakowe
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Romantica®

Przytulność 
miękkiej ceramiki
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Terakotowe płytki w wierny sposób odtwarzają miękką ceramikę ręcznie formowaną 
oraz nasuwają skojarzenia z antycznymi płytami kamiennymi. Przywracają piękno 
nie produkowanych już płytek, a nawierzchniom tarasów, nimi wyłożonymi, nadają 
indywidualność oraz bardzo wysoką wartość. 

Płytki oferowane są w wymiarach 292x292x250mm oraz jako modularne płyty 
Romantica® o wymiarach: 42x292mm (1 sztuka), 292x292mm (2 sztuki), 292x142mm 
(1 sztuka) oraz 142x142mm (2 sztuki), tworzących łącznie powierzchnię ok. 0,4m2.

Płytki dostępne są również jako elementy pojedyncze. Uzupełnieniem płyt 
posadzkowych są płyty obrzegowujące baseny oraz płyty schodowe.

krem prowansalski 

Romantica®
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słoneczny brzeg 

terakota

442x292 mm

292x142 mm

292x292 mm 142x142 mm

292x292x25/50 mm 

442x222x25/50 mm 

krem prowansalski    terakota                       słoneczny brzeg          

 Przykłady 
ułożeń

grubość 25 mm
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342x342x25 mm

322x112x25 mm

342x292x25 mm

292x112x25 mm

 Płyty schodowe

terakota

krem prowansalski 

grubość 25 mm

Romantica®
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terakota

terakota
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Trawertyn

Trawertyn jest wierną rekonstrukcją skały występującej w przyrodzie 
o tej samej nazwie. Gładkie, jakby cięte powierzchnie, ujawniające nieco 
porowatą strukturę w postaci pasmowych, nieregularnych wgłębień oraz 
wybitnie dobrana kolorystyka, to te cechy, które nie pozwalają odróżnić 
je od naturalnych. Cechuje je elegancja oraz wyjątkowy urok. Trawertyn 
znajduje zastosowanie na przylegających do domów tarasach oraz na 
plażach basenowych. 

Podstawowym pakietem modułowym jest zestaw: dwie sztuki płyt 
442x442 mm, jedna 442x667mm, jedna płyta 442x217mm oraz dwie 
płyty 217x217mm. 

krem prowansalski 
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słoneczny brzeg          krem prowansalski    

krem prowansalski 

Trawertyn

Obrzegowania basenu 

Płyty prostokątne 

442x442 mm

217x217 mm

442x217 mm 

442x312x35/65 mm

442x442x35/65 mm

667x442 mm 

kamienna szarość       

 Przykłady 
ułożeń

słoneczny brzeg

grubość 35 mm
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słoneczny brzeg

Trawertyn

Wierność naturze
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OLD 
 TOWN®

krem prowansalski 

Ciepło kamienia
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złoto patyna
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złoto patyna

ok. Ø 300-400 mm 

Ø 3300 mm 

667x442 mm 
442x217 mm

442x442 mm

OLD TOWN to przepiękne, rzadko spotykane płyty kamienne o łagodnych, nie-
regularnych powierzchniach i krawędziach. To płyty, które uzyskały swój urok na 
skutek użytkowania ich w warunkach nasilonego, długotrwałego ruchu pieszego. 
Wyślizgane, lekko poobijane oraz obtłuczone płyty OLD TOWN przeznaczone do 
ogrodu, emanują niepowtarzalnym wdziękiem i tchnieniem starych wzorów.

Podstawowy pakiet płyt stanowi zestaw: dwie płyty 442x442mm, jedna płyta 
667x442mm, jedna sztuka o wymiarach 442x217mm oraz dwie sztuki płyt w forma-
cie 217x217mm. Płyty dostępne są również jako pojedyncze egzemplarze.

 Przykłady 
ułożeń

grubość 35 mmOLD 
 TOWN®

krem prowansalski    

złoto patyna               
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Leśne inspiracje

Drewno
 ogrodowe
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675x225 mm 
225x225 mm

900x225 mm 

ok. Ø 300-400 mm 

450x225x50 mm

brąz patyna                 

Drewno ogrodowe Realit to urokliwy system płyt-desek, kopyt oraz krążków z wyschniętego 
drewna  o wyrazistych słojach. Trudno uwierzyć, że wykonane są z betonu. Materiał ten nieporów-
nywalnie wydłuża czas użytkowania w stosunku do drewna naturalnego. 

Płyty Drewno ogrodowe wykorzystywane są do placyków, ścieżek ogrodowych, obrzegowa-
nia rabat kwiatowych oraz stopni schodowych. Wspaniale komponują się z zielenią oraz żwirem 
otoczaków.

        Uzupełnieniem systemu są minipalisadki Akacja.
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garda

Indyjskie płyty 
naturalne

Dotyk orientu
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garda

450x600 mm 300x300 mm

300x600 mm 
600x600 mmgrubość 25-40 mm

Ogrodowe płyty naturalne wykonane są z wyselekcjo-
-nowanych bloków zbitego, bardzo twardego piaskowca 
indyjskiego. Wspaniałe barwy, przenikające się pasma ko-
lorystyczne, w zabudowie ujawniające często lekką kontra-
stowość kolorystyczną poszczególnych płyt wskazują na ich 
naturalne pochodzenie.

 
Płyty są płaskie, posiadają proste, dopasowane obrysy 

oraz grubość 25-40 mm, a to za sprawą wyłącznie ręcznej 
obróbki z wykorzystaniem młotka i przecinaka. 

Płyty indyjskie należy układać równiejszą powierzchnią 
do góry, ścięcie boczne powinno być skierowane do dołu.

Pakiet podstawowy składa się z płyt o wymiarach 
600x600 mm (16 szt), 600x450 mm (16 szt), 600x300 mm 
(9 szt) i 300x300 mm (14 szt), co pozwala na zabudowanie 
13 m² powierzchni.

Oprócz pakietów, płyty sprzedawane są również jako po-
jedyncze sztuki.

mint
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mint

garda

Indyjskie płyty 
naturalne

mint
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garda

mint

Ø 3000 mm 

Ø 2100 mm 

Ø 1300 mm 

Ø 500 mm 

Ø 3000 mm 

Ø 2100 mm 

2400x2400 mm

3300x3300 mm

 Koło - indyjskie płyty   
    naturalne

 Przykłady 
ułożeń

garda  mint

garda

grubość 25-40 mm
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gorąca lawa 
+ kostka naturalna – bazalt 

Podpowiedziane 
przez naturę 

Przełom 
  skalny
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piaskowiec żółty         

złoty blask

grubość 40 mm i 50 mm
Płyta  ogrodowa  o  teksturze  ciosanej  w  płaszczyźnie łu-

pliwości  skały naturalnej z lekko zfazowanymi krawędziami. 
Płyta ładna i praktyczna  o klasycznym formacie. Efekt  

światłocienia, wahania barwne, nadają płytom wrażenie 
naturalności.

Płyta przeznaczona do wszelkich ułożeń ogrodowych, 
takich jak ścieżki, skwerki, tarasy itp.

grubość 40mm:
- wulkaniczny
- wapień kremowy
- piaskowiec żółty
- ochra
- złoty blask
- dolomit dewoński

grubość 50mm:
- złoty blask
- barwy winobrania
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piaskowiec żółty 

wulkaniczny                ochra                           dolomit dewoński      

złoty blask                  wapień kremowy        piaskowiec żółty         

wulkaniczny  
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Rezydencja® to płyty eksponujące piękno, różnorodność wyselekcjonowanych kamieni otocza-
kowych oraz kompozycji kruszyw łamanych, głównie marmurów, granitu, bazaltu, itp. W składzie 
petrograficznym otoczaków dominują ziarna kwarcowe. 

Wszystkie powierzchnie, szczególnie otoczakowe, są bardzo praktyczne i łatwe w utrzymaniu.
 
Znajdują najszersze zastosowanie do zabudowy tarasów. Wyjątkową estetykę kompozycji 

łamanych kruszyw stanowi szlachetność ich materiału, kolorystyczne oraz wymiarowe zgranie 
poszczególnych ziaren na białym lub pastelowym tle  z wykorzystaniem białego cementu.

seria rustical®
grubość 40mm
- jedwab biały
- jedwab żółty
- jedwab kremowy

seria multigran® 
grubość 50mm
- otoczak bursztynowy
- otoczak szary
- klejnot południa
- klejnot północy
- rosa bursztynu
- szafir

rosa bursztynu 
+ otoczak bursztynowy 

400x400 mm 

Rezydencja®
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Piękno wokół domu  
i w ogrodzie

Rezydencja – klejnot południa 
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Rezydencja 
– otoczak bursztynowy 

otoczak bursztynowy otoczak szary              

klejnot północy           

jedwab biały               jedwab żółty               

rosa bursztynu           

klejnot południa         

szafir                            

jedwab kremowy        

Rezydencja®
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pastelowa harmonia

Subtelność i   
   precyzja…

Finezja
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Posiadanie pięknego dojścia do domu, stylowego tarasu lub miejsca wypoczynku może być 
realne dzięki płytom tarasowym FINEZJA. 

Cztery różne modułowe formaty płyt, lekko falująca powierzchnia, szerokie fugi, nieregularne 
krawędzie w połączeniu z ekskluzywną kolorystyką pozwalają uzyskać wspaniały efekt.

ruda kobaltu

320x480 mm 

640x480 mm 

160x320 mm

320x320 mm grubość 50 mm

Finezja
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wapień muszlowy 
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pastelowa harmonia 

pastelowa harmonia   

wapień muszlowy       dolomit                        

ruda kobaltu               wapień czerwony        
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pomarańczowy

We współpracy 
z przyrodą

Kamień 
 Sjeneński®
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szary

trachit

500x500 mm

grubość 100 mm

trachit     granit      brązowy            

czerwony              szary           pmarańczowy               

Kamień Sjeneński to dwie płyty utworzone z nieregularnych owalnych 
kamieni, związanych ze sobą systemem połączeń. Zadaniem tych połączeń 
jest zachowanie odpowiednich odległości między poszczególnymi kamienia-
mi, nie zaś przenoszenie obciążeń. Dlatego też mogące występować czasami 
ich pęknięcia, nie stanowią wady. 

Kamień Sjeneński to klejnot pośród ażurowych płyt ekologicznych. 
Stworzony jest do najbardziej reprezentacyjnych dojazdów do garaży, chod-
ników oraz przydomowych parkingów, obciążanych jedynie samochodami 
osobowymi i dostawczymi.

  Rustykalna powierzchnia typu granit i trachit to osiągnięcie efektu 
naturalności tych kamieni. W wielu indywidualnych ułożeniach stosuje się 
łamanie płyt na pojedyncze kamienie, celem uzyskania pełnego efektu przy-
padkowości ułożenia oraz możliwości tworzenia łuków.
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Kostki brukowe
Wysoka trwałość, przenoszenie stosunkowo dużych ob-

ciążeń oraz estetyka, zadecydowały o popularności kostek 
brukowych.

Kostki brukowe wykorzystywane są do budowy na wierzchni 
placów, dróg i chodników dla obciążeń ruchem pieszym oraz 
samochodów osobowych i ciężarowych.

Ogromna różnorodność kostek brukowych ofero wanych 
przez BRUK-BET® pozwala na dokona nie ich podziału ze 
względu na kształt, rodzaj powierzchni licowej, kolorystykę, 
przeznaczenie itd.

Można wyodrębnić kostki: dekoracyjne, klasyczne, nos-
talgiczne, starobruki, antyczne - nawiązujące do natural nych 
kostek łamanych, ekologiczne, przemysłowe itd.

Firma BRUK-BET®, wychodząc na przeciw wysokim wy-
maganiom stawianym przez klientów, oferuje szeroką gamę 
uszlachetnionych kostek brukowych.

Kostki brukowe zarówno o grubości 50 mm, jak i 60 mm, 
spełniają wszelkie wymogi wytrzymałościowe do wykonania 
podjazdów dla samochodów osobowych. Kostki o grubości 
40 mm doskonale znoszą obciążenia ruchu pieszego.Dla pod-
jazdów dostosowanych pod obciążenia samo chodów ciężaro-
wych polecane są kostki grubości 80 mm.

Najlepsze 
wyroby
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do budowy 
podjazdów

www.bruk-bet.pl

Tegula®

Logo®

Urbanit® 

Kontur®

Ateny®

Creativ®

Stare Miasto®

Nostalit®

Babilon®

Prospect

Naturyt

Kostka naturalna

Symfonia®

Promenada®

MiniPromenada

Monoryt  
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TEGULA®

Wiecznie 
  piękna 

Kostka Tegula® - antyk jurajski 

antyk jurajski
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Czas 
na Tegulę...

210x140 mm

140x140 mm

175x140 mm

105x140 mm

70x140 mm

79,5/138,5x139 mm

46x139 mm

32/153x139mm

140x140 mm 

TEGULA®

koło

Kostki TEGULA® za przyczyną obtłuczonych lub prostych (ciętych) 
krawędzi  i  naroży,  gładkiej  powierzchni  licowej, odpowiednio  do-
branej  kolorystyce oraz pięciu prostokątnym formatom budują ponad-
czasowe piękno naturalnego bruku. Nieregularnie obtłuczone krawędzie 
podkreślają indywidualność każdej oddzielnej kostki oraz stwarzają nie-
zwykły, pełny życia obraz spoin. 

TEGULA® stylizowane są w kierunku celowego postarzenia, przy speł-
nianiu wszelkich wymogów nowoczesnej jakości. Gładkie powierzchnie 
licowe zapewniają wygodę chodzenia i jazdy oraz utrzymania czystości.

Kostki TEGULA®  doskonale harmonizują z każdym otoczeniem oraz 
roślinnością, zarazem wpisując się dobrze w starą, jak i nową zabudowę.

grubość 60 mm

unikat oliwinu

unikat oliwinu 
+ skała dewońska 
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skała dewońska

antyk jurajski

TEGULA®
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TEGULA®

koło

wapień muszlowy       piaskowiec szary        

szary         

grafit              unikat oliwinu             

skała dewońska          

karbon                         

antyk włoski               

antyk jurajski              

skała triasowa            gorąca lawa                  barwy winobrania                
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skała dewońska

LOGO®

Estetyka i kreatywność
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piaskowiec szary + karbon 
+ unikat oliwinu 

karbon + unikat oliwinu 
+ kostka naturalna - granit szary 

karbon + unikat oliwinu 

Logo® tworzy  sześć  zbliżonych wymiarowo, lekko trapezo-wych, 
obtłuczonych małych kostek, naśladujących naturalne kostki  łamane
lub cięte.

Jest to system o szczególnych walorach estetycznych i kreatyw-
nych. Umożliwia ułożenie niemal dowolnych wzorów, zwłaszcza kół, 
łuków, wachlarzy, łusek, szarf itd. Lekko trapezowy obrys redukuje 
szerokość spoin w ułożeniach łukowych oraz dodaje atrakcyjności 
ułożeniom rzędowym.

Umożliwia ułożenie niemal dowolnych wzorów, zwłaszcza kół, 
łuków, wachlarzy, łusek, szarf itd. Lekko trapezowy obrys redukuje 
szerokość spoin w ułożeniach łukowych oraz dodaje atrakcyjności 
ułożeniom rzędowym.

Logo® ponadto nadaje się do wszelkiego rodzaju uzupełnień i 
wykończeń oraz do „rozluźniania” dużych płyt i monotonnych na-
wierzchni brukowych.

114/121x91 mm 

104/111x91 mm 

94/101x91 mm 

84/91x91 mm 

74/81x91 mm 

64/71x91 mm grubość 60 mm, 80 mm

75



szary             

grafit   

piaskowiec szary        

unikat oliwinu             

wapień muszlowy       

gorąca lawa                 

antyk jurajski              skała dewońska          

karbon                         

unikat oliwinu 
+ Nostalit - kornik czarny

LOGO®
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karbon                         skała dewońska          antyk jurajski              

240x160 mm

grubość 80 mm

antyk jurajski + skała dewońska 

unikat oliwinu

URBANIT®

Monolityczne, starannie obite kostki posiadające charak-
terystyczną urodę serii Antic.

Ze wględu na swoją grubość, nadają się do bardzo obcią-
żanych nawierzchni.
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KONTUR®

wapień muszlowy

Nieprzemijający 
    urok natury 
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139x174 mm 
139x139 mm 

139x104 mm 139x209 mm 

grubość 60 mm

KONTUR®

To nie tylko pięknie ukształtowane obrysy poszczególnych kostek, lekko falowane, sprawia-
jące wrażenie misternie wygładzonych, ale także  zróżnicowane powierzchnie licowe.

 
  Rytmiczne ułożenia rzędowe i szeroka, nieregularna siatka spoin stanowią o wybitnym 

podobieństwie do kostek naturalnych. 
   
     Nawierzchnie z Konturu  znajdują uznanie u wszystkich, którzy cenią tradycyjny urok 

naturalnych kostek brukowych.

barwy winobrania 
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antyk jurajski

Wersja antic® 
to już prawdziwa perfekcja
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barwy winobrania

antyk włoski

wapień muszlowy

wapień spiżowy

barwy winobraniawapień dewoński      

wulkaniczny                      
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granit

Elegancka stylizacja

ATENY®
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pastelowa harmonia 

180x120 mm 

180x240 mm 

180x180 mm 

120x120 mm 

120x240 mm 

grubość 60 mm

ATENY®

Szeroka spoina, ostre nieregularne krawędzie, zróżnicowane formaty, kolorystyka mix, gładka, 
lekko uwypuklona powierzchnia licowa, tworzą wyrafinowane podobieństwo do naturalnego, 
wygładzonego bruku.

Regularny, elegancki wygląd starannie wystylizowanych kostek, nieregularne oraz pasmowe 
wzory ułożeń podwyższają wartość powierzchni brukowych.

To kostka dla poszukujących najwyższych wartości, niepowtarzalnych wzorców natury oraz 
posmaku historii.

wapień muszlowy
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wapień muszlowy 
+ Kontur - barwy winobrania 
+ kostka naturalna - granit 

trachit
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pastelowa harmonia

szary          

wapień muszlowy       pastelowa harmonia   

barwy winobrania       

pastelowa harmonia 
+ Logo - karbon  
+ Bordir - pastelowa harmonia 

85



Taka mała, 
  a wszystko potrafi 

Creativ®
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pastelowa harmonia 

kokos + kornik czarny 

54/64x83 mm 

74/84x83 mm 
64/74x83 mm 

84/94x83 mm 

94/104x83 mm 

grubość 60 mm

To niezwykle urokliwe kosteczki małych 
rozmiarów o wybitnie naturalnym charakte-
rze. Podstawowy zestaw pięciu kostek o niere-
gularnych krawędziach i lekko pofałdowanej 
powierzchni licowej tworzy w zabudowach sto-
sunkowo mocno zarysowane fugi zmiennej sze-
rokości podkreślając ich wyrazistość i piękno.

CREATIV® umożliwia w dowolny sposób 
ukształtować nawierzchnię, tworząc  regularne 
lub swobodne formy geometryczne, różnorod-
ne linie przebiegu oraz wzory zdobnicze - łuki, 
wachlarze, szarfy, prostoliniowe rzędy, mozaiki 
oraz wypełnienia.

Kreatywność tych kostek nie zna granic. Zabudowane są niezależnie lub w połaczeniu z innymi 
kostkami szlachetnymi. Pomimo małych rozmiarów są bardzo łatwe w ułożeniu.

Creative®
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Creativ®

wapień muszlowy 

kokos + kornik czarny 
+ porfirowe tony 

pastelowa harmonia 
+ porfirowe tony 
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pastelowa harmonia   porfirowe tony            

szary        grafitowy          

gabro                           

kokos                           

wapień muszlowy       

rubin                            

granit żółty                 

kornik czarny              

granit brązowy            
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gabro + granit żółty

Sarmacki, 
 regularny obraz 

Stare Miasto®
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barwy bursztynu + szary 

rubin

450x225 mm

74x149 mm

149x149 mm 

224x149 mm 

74x149 mm 
63/170x149 mm 

88/137x149 mm  

grubość 60 mm, 80 mm

Lekko pofałdowane powierzchnie licowe, łagod-
ne, falujące, zaokrąglone krawędzie i naroża, stosun-
kowo szerokie spoiny, tworzą spokojny, klasycznie 
sarmacki, regularny obraz. 

Dzięki kostce Stare Miasto historyczna zabudo-
wa otrzymuje nowe tchnienie, natomiast współcze-
sne budownictwo indywidualne, zyskuje szczególne 
podkreślenie dostojną oprawę.

Ta przemyślana koncepcja otwiera różnorodne 
możliwości komponowania nawierzchni.  

Trzy modularne kostki w proporcjach: 11/2, 1 i 1/2 
składają  się na podstawowy  pakiet Starego Miasta. 
Dodatkowy zestaw umożliwia komponowanie koła i 
łuków.    

Stare Miasto®
koło

ruda kobaltu 
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Stare Miasto®

ruda kobaltu 

grafitowy + szary
 + granit żółty  

 Przykłady 
 ułożeń
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ruda kobaltu               

szary        

pomarańczowy                granit żółty                 

grafitowy       czerwony     

rubin                            gabro                            
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Nostalit®

pastelowa harmonia 
+ grafitowy + ruda kobaltu 

Nostalgia, piękno…
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barwy jesieni 
+ kornik czarny 

szary 
+ żółty jasny 

450x225 mm

450x225 mm

450x225 mm

450x225 mm

450x225 mm

450x225 mm

450x225 mm

grubość 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm

 Nostalgia, piękno oraz klasyczna forma określają 
specyficzny charakter kostek Nostalit®. 

Szczególną cechą tych kostek są mocno zaokrąglone 
naroża i krawędzie, gładkie powierzchnie licowe oraz 
wąskie zamknięcie spoin. Tak ukształtowana siatka 
tworzy wspaniały rysunek bruku. 

Kostki trapezowe umożliwiają tworzenie najbardziej 
finezyjnych wzorów ułożeń. To dzięki nim możliwe jest 
wykonanie kół, pierścieni, rozet oraz różnorodnych 
łuków.

Kostki Nostalit® oferowane są w dwóch pakietach: 
jako typ kostki prostokątnej w proporcjach  3/4, 1, 11/2 
oraz koło o średnicy ok.2000mm. 

Połączenie obu typów kostek dodatkowo umożli-
wia realizację wyszukanych ułożeń ornamentowych. 
Rodzinę kostek uzupełniają mini palisady oraz palisady.   

Nostalit®
koło

kornik żółty 
+ kornik ochra 
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kornik żółty 
+ kornik czarny 

gorąca lawa                 ruda kobaltu               

żółty jasny      barwy jesieni              

 Przykłady ułożeń

 przejezdna ”5” 
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pastelowa harmonia   granit                           

czerwony       

szary     

pomarańczowy   

grafitowy

brązowy 

kornik żółty                 kornik ochra                

trachit                          

kornik czerwony         

kornik czarny              
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pastelowa harmonia

Wzorce z pradziejów 

Babilon® stanowi połączenie czterech kostek-płyt. 
Tworzy to szeroki, spokojny, ale nigdy nie monotonny 
obraz bruku. Każda płyta sprawia wrażenie indywidualnie 
w komponowanej w nawierzchnię. 

Przytłumione, podobne do łupków powierzchnie, 
poprzez zróżnicowanie załamania światła, tworzą 
zaskakujące efekty optyczne. Niewidoczne po ułożeniu 
dociskowe zazębienia trwale zabezpieczają działanie 
zespalające oraz zwiększają stabilność nawierzchni. 

BABILON®
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pastelowa harmonia   

ruda kobaltu               

granit żółty                 granit                           

granit żółty
pastelowa harmonia

298x178 mm 
298x358 mm 

450x225 mm
298x238 mm 
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granit

ruda kobaltu

Urok zapierający 
dech… 

Prospect
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pastelowa harmonia

348,5x210 mm 

438,5x210 mm 

358,5x210 mm 

238,5x210 mm 

348,5x210 mm 

388,5x268,5 mm 

268,5x148,5 mm

358,5x148,5 mm 

228,5x148,5 mm 

328,5x148,5 mm 
458,5x268,5 mm 
338,5x268,5 mm 

grubość 80 mm

Prospect

Kształt i formaty kostek są tak zaplanowane, aby 
dać efekt ciętych płyt z materiału naturalnego. Liniowe, 
niepowtarzalne ułożenie sprawi, że droga do posesji 
nie będzie zwykła drogą, a prestiżowa aleją.

Gładkie powierzchnie o różnorodnej strukturze i 
kolorystyce, o regularnych szerokich spoinach oddają 
klimat średniowiecznych uliczek.

Grubość 8cm daje możliwość zastosowania płyt - 
kostek “Prospect” w miejscach użyteczności publicznej, 
jak: place,płyty rynków, skwery, itp.

Elegancja i oryginalny styl 
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pastelowa harmonia 

ruda kobaltu 
+ kostka naturalna

Prospect
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ruda kobaltu

pastelowa harmonia   wapień muszlowy       

granodioryt                 granit                           

jedwab kremowy        ruda kobaltu               

wapień czerwony        

jedwab żółty               

dioryt                           
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brąz wrzosowiska 

Dzieło czasu 
NATURYT

To idealna rekonstrukcja staromiejskich, 
wyślizganych bruków z naturalnych złóż ka-
miennych. To kostki niepowtarzalne. 

Ich indywidualność polega na wybitnie 
zróżnicowanych, gładkich, a jednocześnie 
wyoblonych i wygładzonych powierzchniach, 
z różnorodnie ukształtowanymi, delikatnymi 
wgłębieniami, nieregularnych krawędziach – 
również w obrębie tych samych formatów. O 
naturalności tych kostek stanowi również sta-
rannie podpatrzona kolorystyka.

Naturyt to kostki jakby wyrzeźbione przez 
czas, o utrwalonym nigdy nieprzemijającym 
pięknie.

Trudno odróżnić które kostki są naturalne, 
a które z perfekcyjnie zaprojektowanego pro-
cesu produkcji. Są to kostki dla najbardziej re-
prezentacyjnych ułożeń.
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krem prowansalski     piasek pustyni            

kamienna szarość       

zieleń lasu                   

czerwień hematytu    brąz wrzosowiska       

krem prowansalski 

piasek 
pustyni

150x160 mm 

150x240 mm 

150x220 mm 

150x180 mm 

grubość 60 mm
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granit czerwony 
+ granit szary + granit czarny 

Klasyka formy 

naturalne kostki
       brukowe

granit szary
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granit szarygranit szary

450x225 mm
450x225 mm

sjenit

granit szary           

granit czerwony      

granit czarny        

  
Kostki naturalne dzięki swojej wspaniałej tradycji, wysokiej wytrzymałości me-

chanicznej, długowieczności oraz estetyce idealnie nadają się do wykonywania za-
równo nawierzchni przy zabytkowej i stylizowanej jak i współczesnej zabudowie.

 
Stanowią bardzo pożądane uzupełnienie zabudów z kostek brukowych oraz 

płyt ogrodowych.
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Symfonia®

ciepło terakoty 
+ Creativ® granit żółty

Harmonia kompozycji 
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 Przykłady ułożeń

jedwab żółty

100x200 mm

200x300 mm

100x100 mm

200x200 mm 

grubość 60 mm

Symfonia®

Dwa formaty kostek prostokątnych i kwadratowych 
(cztery kostki 100x100mm, dwie kostki 100x200mm, 
cztery kostki 200x200mm oraz dwie kostki 200x300mm) 
dają bardzo bogatą gamę ułożeń regularnych, romań-
skich i modułowych.

Symfonia eksponuje piękno odsłoniętych drobnoziarnistych kruszyw szlachetnych takich jak 
marmur, kwarc, itd. Dopełnienie stanowi bogata kolorystyka subtelnych odcieni pastelowych 
barw oraz cegły klinkierowej.

granodioryt 
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Symfonia®

jedwab żółty

złoty blask
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jedwab kremowy 

złoty blask                   ciepło terakoty           

jedwab kremowy        

dioryt                           

jedwab żółty               

brąz kasztanowy        

granodioryt                 
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Promenada
PROMENADA została zaprojektowana tak, 

aby móc stworzyć z niej nawierzchnię o orygi-
nalnej kompozycji stosunkowo dużych kostek. 
Układa się je w rzędy 

o trzech szerokościach, gdzie każda kostka 
sprawia wrażenie indywidualnie wkompono-
wanej w nawierzchnię. 
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Kostki PROMENADA  utrzymane są w wybitnie naturalnej styli-
styce - posiadają gładkie powierzchnie oraz lekko nieregularne, pro-
ste krawędzie i stosunkowo wąskie spoiny. 

Dzięki zróżnicowanym wielkościom poszczególnych elementów 
nawierzchnię wykonaną z PROMENADY cechuje dynamiczny wygląd.

179x239 mm

299x239 mm

359x239 mm

239x119 mm

299x119 mm

179x119 mm

299x179 mm

359x179 mm

239x179 mm

grubość 60 mm

ruda kobaltu

wapień dewońskiwapień spiżowywapień jurajski 113



Mini Promenada
Kostki MINI PROMENADA stworzone 

zostały z myślą o estetyce i funkcjonalności 
swojego pierwowzoru – Promenady. Pasują 
do niej pod względem wymiarów, dlatego z 
łatwością układa się je rzędowo we wspólnych 
zabudowach jako pasy rozdzielające, wkłady i 
wykończenia. 
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MINI PROMENADĘ cechują niewielkie 
rozmiary oraz starannie dopasowane ele-
menty, jej drobne kostki o wydłużonych 
kształtach umożliwiają ponadto tworzenie 
łuków. Urokliwy wygląd MINI PROMENADY 
przywołuje skojarzenia z podobnymi, chęt-
nie stosowanymi modelami: Creativ i Logo.

grubość 60 mm

239x89 mm

269x89 mm

179x89 mm

239x59mm

179x119mm

299x119mm

239x119mm 179x59mm

119x59mm

wapień brązowy

wapień spiżowywapień jurajski wapień dewoński 115



Monoryt
Płyty brukowe MONORYT umożliwiają wy-
konanie nawierzchni uformowanej jakby 
z docinanych odłamków skalnych. Każda 
płyta powstała z połączenia kilku kostek 
w formie wieloboków, które swój natural-
ny wygląd zawdzięczają przypadkowym, 
niepowtarzającym się kształtom, teksturze 
łamanej skały oraz specjalnie dobranej 
kolorystyce. Dopasowane, choć nieregu-
larne spoiny zapewniają jednorodność na-
wierzchni oraz podkreślają precyzyjną 
obróbkę materiału. Symetria obrysu płyt 
brukowych pozwala na zabudowanie ich w 
sześciu położeniach, co dodatkowo potęgu-
je efekt różnicowania siatki spoin. 

MONORYT swoje zastosowanie znajduje 
na podjazdach do domów, placykach oraz 
ścieżkach ogrodowych.
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grubość 60 mm

Monoryt

pastelowa harmonia gabro granit żółty

wapień muszlowywapień dewońskiserpentynit

380x380 mm
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Obrzegowania nawierzchni
brukowych

Odwodnienia liniowe

Stopnie schodowe

Obrzegowanie nawierzchni brukowych, jest bardzo waż-
nym zagadnieniem praktycznym, związanym  z zabezpiecze-
niem przed rozsuwaniem się kostek brukowych. Wykonywane 
ono jest w pierwszej kolejności, jeszcze przed zabudową kostki.

Nie jest to jednak funkcja czysto techniczna.  Musi ona 
uwzględniać dopasowanie do charakteru kostek bruko-wych 
oraz własności dekoracyjne. 

Obrzegowanie tworząc granicę pomiędzy nawierz- chnią 
brukową a trawnikiem, decyduje o poziomie wykoń- czenia 
nawierzchni.

Odwodnienia liniowe oraz korytka ściekowe, umożliwia-
ją odprowadzanie wody po opadach atmosferycznych z po-
wierzchni brukowych, wprost do zlewni.

Zastosowanie tych elementów jest równie ważne jak stoso-
wanie się do podstawowej zasady zabudowy nawierz-

chni ze spadkiem odwadniającym.

Stopnie schodowe stanowią integralną część aranżacji i 
zabudowy tarasów oraz wszelkich połączeń powierzchni  o 
zróżnicowanych poziomach (chodników, placów).

Efektowne 
wykończenia
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Obrzegowanie 
Bordir i Nostalit  

Minipalisady 
Meander  

Minipalisady 
Nostalit

Krawężniki 
Obrzeża trawnikowe

Odwodnienia 
liniowe 

Systemy schodowe 
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To niezwykły element wykończający nawierzchnie brukowe, pozwalającyw za-
leżności od sposobu zabudowy nadać zróżnicowane formy ukształtowania obrze-
gowania. Słowem multitalent.

BORDIR-y umożliwiają kształtowanie zarówno prostych jak i łukowych linii. 
Obrzegowanie nie jest szczegółem, lecz zasadniczym czynnikiem wpływającym 
na smak całej zabudowy.

BORDIR-y zalecane są w szczególności do zastosowań w  prywatnych pose-
sjach, gdzie indywidualność i piękno mają szczególne znaczenie. Obrzeża trawni-
kowe nie wytrzymują tutaj konkurencji.

- ruda kobaltu
- barwy winobrania
- pastelowa harmonia
- porfirowe tony
- wapień muszlowy
- antyk jurajski
- unikat oliwinu
- skała dewońska
- antyk włoski
- grafitowy 
- czerwony
- granit
- trachit
- wapień czerwony
- skała triasowa 
 

 kolorystyka

Bordir –antyk jurajski 
+ kostka Logo - unikat oliwinu 

Bordir - grafitowy 
+ kostka TEGULA - skała dewońska 

czerwony 

100X100X180 mm

Obrzegowanie
BORDIR®
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Obrzegowanie Nostalit posiada  cechy cha-
rakterystyczne dla całej rodziny kostek i palisad 
Nostalit®.                     

Obrzegowania to nierozłączny sąsiad wszyst-
kich kostek brukowych,  w  szczególności  kostek 
Nostalit®, z którymi wyjątkowo harmonizują ze 
względu na wymiary i kształt.

- szary
- grafitowy
- czerwony
- pomarańczowy
- żółty jasny
- brązowy
- granit
- trachit
- ruda kobaltu
- wapień czerwony

 kolorystyka 
   20

Obrzegowanie Nostalit - trachit 
+ kostka Nostalit - kornik żółty 

Obrzegowanie Nostalit – czerwony 

120x120mm  

wysokość 200 mm

Obrzegowanie
Nostalit®

Obrzegowanie Nostalit
– pomarańczowy 121



Minipalisady Meander – żółty 
+ kostka Creativ granit żółty + rubin 

Minipalisady
  Meander
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Minipalisady Meander – żółty 
+ kostka Nostalit – granit 

Minipalisady Meander – szary 
+ kostka Nostalit granit 
+ kornik żółty 

Minipalisady Meadner – trachit 
+ kostka Nostalit – trachit 

Ø 110/95 mm 

wys. 250 mm, 400 mm

Minipalisady Meander  ”25”, ”40” 

Minipalisady zespalające o średnicy 110mm proponowane w dwóch 
wysokościach: 250mm oraz 400mm, cechują się podobną charaktery-
styką jak palisady kołowe o średnicy 200mm. Posiadają te same właści-
wości zespalające oraz kreatywne. 

Ich zastosowanie jest jednakże odmienne. Wykorzystywane są razem 
z kostką brukową jako obrzegowanie nawierzchni lub rozdzielające 

płaszczyzny dwóch lub więcej poziomów. Stosowane są do budowy 
schodów oraz rabat kwiatowych. 

Oferowane są w bardzo bogatej kolorystyce, ze względu na moż-
liwość ich dostosowania do bardzo szerokiej gamy kolorów kostek 
brukowych.

- szary
- grafitowy
- czerwony
- pomarańczowy
- żółty
- granit

- szary
- grafitowy
- czerwony
- pomarańczowy
- żółty
- brązowy
- granit
- trachit

 kolorystyka 
   40

 kolorystyka 
   25
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Minipalisady
    Nostalit®

Minipalisady Nostalit – czerwony 
+ kostka Nostalit – kornik żółty 
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wysokość 400 mm

120x120 mm 

Minipalisady Nostalit®

- szary
- grafitowy
- czerwony
- pomarańczowy
- żółty
- brązowy
- granit
- trachit
- ruda kobaltu
- wapień czerwony

 kolorystyka 
   40Minipalisady Nostalit® proponowane są w wysokości 

400 mm o przekroju kwadratu 120x120mm. 
 
Stanowią wspaniałe, eleganckie obrzegowania dla uło-

żeń łukowych, gdzie proste obrzeża trawnikowe nie speł-
niają zadania, różnicują, a zarazem łączą nierówne poziomy 
nawierzchni bruko-wych, umożliwiają tworzenie schodów, 
rabatek, otoczeń drzew i krzewów. 

Oferowane są w bogatej kolorystyce oraz różnorodności 
powierzchni typu Rustical®.

Minipalisady Nostalit - trachit 
+ kostka Ateny - wapień muszlowy Minipalisady Nostalit – wapień czerwony 

+ kostka Stare Miasto – gabro + granit żółty 

Minipalisady Nostalit – grafitowy 
+ kostka Creativ – kokos, kornik czarny 
+ kamień dekoracyjny Tatry – color – mix TA-1 

Minipalisady Nostalit – czerwony 
+ kostka Nostalit – czerwony + grafitowy 
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wysokość 250 mm wysokość 300 mm wysokość 200 mm

   Krawężniki - obrzeża   
 trawnikowe „6” i „8”

80 x 1000 mm 80 x 1000 mm  60 x 1000 mm

Obrzeża trawnikowe są najczęściej stosowa-
nymi elementami rozdzielającymi nawierzchnię 
chodników i placów od trawników. Zabudowane 
na „suchym betonie” stanowią elementy oporo-
we, zabezpieczające przed rozsuwaniem się kostek 
brukowych. 

Posiadają kolorystykę oraz typ powierzchni  
odpowiadające stosowanym kostkom.
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grubość 80 mm grubość 95 mm

 Kanał odpływowy - korytko ściekowe 

 Obrzegowania Eko-Bord 

 Odwodnienia 
   liniowe

250  x 330 mm 370 x 333 mm

Obrzegowanie Eko-Bord wykonane jest z elastycznego polietylenu, umożliwiającego two-
rzenie linii łukowych. Składa się z listew oporowych oraz gwoździ.

  Systemy odwodnień liniowych tworzą kanały 
odwadniające składające się z korytka z betonu poli-
me-rowego oraz zamknięcia w postaci rusztu ze stali 
ocynkowanej (obciążenia ruchem samochodów osobo-
wych) lub z żeliwa (obciążenia ruchem samochodów 
ciężarowych) oraz akcesoriów takich jak: wpusty, wycie-
raczki, nadstawki itd.

Systemy odwodnień liniowych służą do kierunkowe-
go odprowadzania wód opadowych z różnego rodzaju 
na-wierzchni, w tym brukowych: dróg, placów, chodni-
ków oraz wpustów rynnowych, wycieraczek itp.

Znajduje zastosowanie głównie przy 
mało obciążonych nawierzchniach przy-
domowych i ogrodowych.

Po zabudowie pokryte jest ziemią 
ogrodową lub darnią.
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granit

szerokość elementu: 350 mm 
długość: 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 mm

grubość 150 mm

To połączenie klasycznych monoli-
tycznych bloków z elegancką powierzch-
ną obrabianego kamienia. Zróżnicowana 
długość elementów pozwala na wyko-
nanie schodów rożnej szerokości. 

Dostępne są w kilku długościach, które pozwalają na stworzenie idealnie   skom-
ponowanego, stylowego dojścia do ogrodu, posesji czy tarasu. Na uwagę zasługuje 
także łatwość zabudowy schodów.

Stopień 
schodowy
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diabaz    granit     trachit   

grafitowy    szary    brązowy

trachit

Stonowana kolorystyka wyrobów nawiązuje do ich skalnych pierwowzorów i potęguje efekt  
kamiennej solidności i trwałości, kojarzonej z dworskimi posiadłościami. Dodatkową zaletą w ten 
sposób zaprojektowanych powierzchni są ich właściwości antypoślizgowe i możliwość dopasowa-
nia schodów do niemal każdego stylu przydomowych zabudowań.

Emanujące klasycznym pięknem bloki schodowe są polecane szczególnie do wykorzystania na 
zewnątrz budynków, np. w ogrodach. Schody te łączą w sobie wyjątkową trwałość, odporność 
na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych i elegancki wygląd. Na uznanie zasługują 
przede wszystkim zróżnicowane typy kamiennych powierzchni licowych nadające schodom  wy-
jątkowo naturalny i ponadczasowy wygląd. 

 Stopień schodowy
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diabaz    granit     trachit   

Stopień kątowy

 Stopień kątowy

Połączenie płyty górnej i podstopnicy 
w jeden zespolony element to rozwiązanie, 
które pozwala zarówno na wykonanie no-
wych jak i na obudowanie starych betono-
wych schodów.

grubość 150 mm

szerokość elementu: 350 mm 
długość: 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 2000 mm
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grubość 150 mm

szerokość elementu: 400 mm
długość: 450, 900 mm

 System schodowy
Drewno ogrodowe

Drewno 
ogrodowe

To urokliwe bloki schodowe znajdujące szerokie zastosowanie zarówno w 
przydomowych ogrodach, jaki i w miejskich skwerach i parkach. Dzięki swojej 
naturalnej strukturze doskonale naśladują stopnie wykonane z bali litego drewna. 
Bloki schodowe Drewno ogrodowe łączą w sobie trwałość i klasyczną elegancję.

System schodowy

Trwałość 
  i klasyczna elegancja 

brąz patyna                 
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Bloki schodowe Uni Split – tytan kremowy 
+ kostka ATENY – wapień muszlowy 

grubość 150 mm

630  x 430 mm

315 x 430 mm 

Bloki schodowe UNI SPLIT® doskona-
le współgrają z palisadami, cegłą łupaną, 
blokami ogrodowymi Uni Split®. Dzięki 
dużym rozmiarom pozwalają na szybkie 
wykonanie gotowych schodów.

Bloki schodowe 
Uni Split®

brekcja    
zółta 

brekcja   
czerwona

tytan       
kremowy
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grubość 150 mm

Bloki schodowe TRAWERTYN – słoneczny brzeg 
+ kostka KONTUR – barwy winobrania 

Praktyczne i piękne

500 x 400 mm 

400 mm   kąt 135˚

500 mm   500 mm   

1000 x 400 mm 

500 x 400 mm 

słoneczny            
brzeg               

krem                    
prowansalski              

kamienna            
szarość              

Bloki schodowe Trawertyn pasują do wszystkich nawierzchni z płyt i kostek 
brukowych. Dzięki strukturze trawertynu i kolorystyce są po prostu piękne.

Bloki schodowe Trawertyn pozwalają na bardzo szybką zabudowę.

Bloki schodowe 
Trawertyn

133



Elementy ścian i murków 
ogrodowych 

 Palisady 

 Bloczki ogrodowe 

 Pustaki ogrodzeniowe

Palisady to nowoczesne, niezwykle 
kreatywne wyroby betonowe.  Dają one 
możliwość ukształtowania otwartych oraz 
zamkniętych linii prostych i łukowych, za-
równo w płaszczyźnie poziomej, jak i pio-

nowej. Palisady stosuje się do ograni-
czeń zabudów i nawierzchni z kostek bru-
kowych, schodów, zejść, zjazdów, tarasów, 
murów oporowych, zabezpieczeń skarp i 
zboczy, klombów, kwietników, rabat, roz-
graniczeń placów zabaw dla dzieci, obsza-
rów ruchu pojazdów itd. 

Do budowy wolnostojących ogrodzeń, 
ale także do wielopoziomowych rabat, 
tarasowych klombów, murków, rozgra-
niczeń, obrzegowania tarasów, schodów, 
filarów, wzmocnień skarp oraz zboczy,  
Bloczki realit zachwycają swoją perfekcyjną 
naturalnością, możliwościami aranżacyjny-
mi i zdobniczymi.niczeń placów zabaw dla 
dzieci, obszarów ruchu pojazdów itd. 

Jako piękne wydzielenie posesji,                   
proponujemy systemy ogrodzeniowe skła-
dające się z pustaków zalewowych słupków 
i murków oraz zadaszeń.

Pamiętajmy, że to właśnie ogrodzenie 
tworzy pierwsze wrażenie posesji.

Elementy zabudowy nazywane są często ‚małą architekrurą”. To właśnie 
one wzbogacają i umeblowują otoczenie, pełniąc przy tym bardzo wiele funk-
cji użytkowych - rozgraniczają, zasłaniają, obudowują, podpierają, zabezpie-
czają itd. 
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Mała 
  architektura

Palisady Meander®         

Palisady Nostalit®           

Palisady UniSplit®                   

Pustaki ogrodzeniowe 
UniSplit®       

Cegła łupana     
             
Bloczki UniSplit®             

Bloczki kamień 
warstwowy    
               
Zadaszenia murków    

     136-137 

  138-140

            141 

          142-144 

              145-149 

          150-151

            152-154

             155 

Przestrzenna rzeźba   
  otoczenia domu 
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Palisady Meander – pomarańczonwy 

Palisady
Meander

Palisady Meander – pomarańczowy 
+ kostka Logo – pomarańczowy + grafitowy 
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Zespalające palisady o średnicy 200 mm, posiadają przekrój koła z częściowym wcięciem 
o tym samym promieniu. Powstające zazębienia typu „wpust-wypust” zapewniają szczególne 
suche zespolenie, umożliwiające przenoszenie dużych obciążeń bocznych. Właściwości te zostają 
zachowane również w ułożeniach łukowych. 

Nie bez znaczenia dla łatwości zabudowy oraz wzrostu wytrzymałości są wewnętrzne osio-
we wydrążenia. Charakterystyczny obrys palisad, różne wysokości oraz możliwość obracania w 
pionie, pozwalają osiagnąć nieograniczone wręcz sposoby kreowania linii wyjątkowo pięknych, 
o regularnym przebiegu.

 
Palisady oferowane w podstawowej kolorystyce oraz w wariancie rustical, wykorzystywane 

są do budowy murów oporowych, zboczy, rozgraniczeń posesji, klombów kwiatowych itd.

- czerwony 
-szary 
- pomarańczowy 
-  granit

 kolorystyka 

Palisady Meander 
 – pomarańczowy 
+ kostka Nostalit 
 – szary + grafitowy 
 + pomarańczowy 

Palisady Meander 
  – granit 

Palisady Meander®

Ø 200/175 mm 
wys. 1200 mm, 1000 mm, 800 mm, 600 mm 
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Palisady Nostalit – czerwony 
+ kostka Nostalit – czerwony + kornik czarny 

Palisady
   Nostalit®

Palisady Nostalit 
– ruda kobaltu 
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Palisady Nostalit – wapień muszlowy 
+ kostka Nostalit – pomarańczowy 

Palisady Nostalit – pomarańczowy 
+ kostka Nostalit – pomarańczowy 

- szary 
- grafitowy 
- pomarańczowy 
- czerwony 
- brązowy 
- granit 
- trachit 

- szary 
- grafitowy 
- pomarańczowy 
- czerwony 
- brązowy 
- granit 
- trachit 
- wapień czerwony   
- pastelowa harmonia
- ruda kobaltu
- wapień muszlowy

 kolorystyka 
   120

 kolorystyka 
   60, 80

wys. 1200 mm 

wys. 800 mm wys. 600 mm 

180 x 180 mm 

180 x 120 mm 180 x 120 mm 

Palisady Nostalit®
Palisady Nostalit® posiadają zaokrąglone krawędzie i naroża. 

Przekroje palisad to wymiary: 180x180mm dla wysokości 1200mm 
oraz 120x180mm dla wysokości 600 i 800mm.

To zaplanowane zróżnicowanie przekrojów, przy jednym wymiarze 
wspólnym, zapewnia odpowiednią wytrzymałość palisad oraz poszerza 
możliwości optymalnych zastosowań i kompozycji. Wyższą wytrzyma-
łość na zginanie i nacisk boczny, łatwość w zabudowie ze względu na 
niższy ciężar oraz lepsze połączenie z fundamentem zabezpieczają osio-
we wydrążenia. Palisady te stosowane są w zabudowach murów opo-
rowych, zabezpieczeń skarp i zboczy, wysokich klombów, rozgraniczeń 
posesji, placów zabaw dla dzieci, parkingów, obrzegowań terenów, 
schodów, zejść, zjazdów itd. 
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Palisady Nostalit - pastelowa harmonia 
+ kostka Symfonia - ciepło terakoty 

Palisady 
 Nostalit®
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 Przykłady 
 ułożenia

wys. 600 mm, 300 mm 

Palisady Uni Split - brekcja żółta 
+ Koło kamień ciosany 

150 x 100 mm 

Palisady Uni Split®

Palisady  UNI SPLIT®  posiadają łupane, naprzeciwległe boczne po-
wierzchnie licowe oraz powierzchnię górną.

Zabudowywane są stykowo niewidocznymi, gładkimi powierzchniami.

Palisady UNI SPLIT® umożliwiają łatwe wznoszenie różnorodnych 
ścianek ogrodowych o charakterze naturalnej łamanej skały.  

brekcja                 
zółta 

brekcja                 
czerwona 

tytan                    
kremowy 
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Uni Split®
Ogrodzenia

tytan kremowy 

tytan kremowy 

Najlepsze 
pierwsze wrażenie 
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Uni Split®
tytan żółty                  tytan kremowy           

Zasadniczymi elementami  systemu UNI SPLIT®  
są czterostronnie łamane pustaki słupków oraz 
dwustronnie łupane pustaki murków. Wszystkie 
pustaki posiadają wymiary 400x200x200mm 
oraz podfazowania 10x10mm kształtujące spoiny. 

Elementami uzupełniającymi są dwuspadowe 
zadaszenia murków i kopertowe zadaszenia słup-
ków (patrz strona 139). Obydwa rodzaje zadaszeń 
występują też w wersji płaskiej.

Zazwyczaj wysokość słupków wynosi  1400mm            
(7 pustaków), zaś murków 400mm (dwie warstwy 
zakładkowo ułożonych pustaków; długość murka 
2000mm).

tytan żółty

wysokość 200 mm

400 x 200 mm 

 Pustaki

tytan żółty
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tytan żółty

tytan żółty
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Nieograniczone 
   możliwości twórcze

Cegła łupana dzięki swoim wymiarom 
i swoistego rodzaju zgrabności umożliwia 
wykonywanie wszelkiego rodzaju murków. 
Nie ma znaczenia czy będą to ogrodzenia 
przęsłowe, mur,ki, słupki ogrodowe, 
murki proste czy też kołowe, podstopnice 
schodów, czy też murki obrzegowujące.

CEGŁA ŁUPANA

tytan kremowy 
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brekcja żółta

Synteza piękna, 
 natury i funkcjonalności 

tytan kremowy 

brekcja żółta
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brekcja żółta

220 x 105 mm 

Czy są piękniejsze 
od cegły klinkierowej? 

Sam oceń.

Cegły łupane posiadają po dwie powierzchnie z przeło-
mami licowymi. W każdej zabudowie tworzą powierzchnie 
zewnętrzne zabudowy, zaś pozostałe dwie powierzchnie 
gładkie nie są eksponowane.

Wszelkie zabudowy wykonane z cegły łupanej są prze-
piękne - jakby wykonane z naturalnego wyselekcjonowane-
go wartościowego materiału skalnego.

grubość 65 mm 

brekcja żółta antic 
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brekcja czerwona

tytan kremowy antic 

148



tytan kremowy           brekcja żółta               

brekcja żółta antic®      tytan kremowy antic® 

brekcja czerwona       

brekcja czerwona       
antic®

brekcja żółta 

Cegła Uni Split®
Uni Split®antic®
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Uni Split®
Bloczki

brekcja żółta antic
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tytan kremowy           brekcja żółta               

brekcja żółta antic®      tytan kremowy antic® 

brekcja czerwona       

brekcja czerwona       
antic®

 Bloczki ogrodowe
Uni Split®

450-150 x 150 x 200 mm 

300 x 150 x 100 mm 
300 x 150 x 150 mm antic
300 x 150 x 100 mm antic

Zasadniczo, bloczki te nie są przewidziane do ogrodzeń 
zewnętrznych, lecz do wszelkich zabudów ogrodowych.

Uroku nadają im duże obustronne powierzchnie licowe 
eksponujące piękno przełomu skalnego. Szczególnie za-
chwycają bloki w wersji antic® z obtłuczonymi krawędziami 
i narożami, dając wspaniałą optykę z efektem światłocienia.  
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brąz patyna

piasek pustyni

Murek
Kamień warstwowy
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brąz patyna

brąz patynaBloczek prosty 
1-stronny 

500 x 100 mm 

Bloczek prosty połówka 
2-stronny 

250 x 100 mm 

Bloczek prosty 
2-stronny 

500 x 100 mm 

Bloczki kołowe zewnętrzne 

Zadaszenia murków – patrz str. 169 

Ø 4000 mm 

Ø 3300 mm 
Ø 2400 mm Ø 1500 mm 

Bloczek kołowy 
wewnętrzny 

Ø 3300 mm 

wysokość 150 mm

wysokość 150 mm

Jest to niezwykle urokliwy jednostronny murek, umożliwiający 
realizacje prostych lub łukowych ścianek oporowych.

Promienie elementów łukowych odpowiadają promieniom od-
powiednich płyt kołowych kamieni posadzkowych.

 
Ich łączenie pozwala na realizację kompleksowych, zazwyczaj 

niewielkich zabudów ogrodowych o naturalnym pięknie.
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brąz patyna                 piasek pustyni            

Murek
Kamień 
warstwowy
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500 x 150 x 45 mm 

500 x 260 x 50 mm 

500 x 250 x 50 mm 

Ø 3250-4050 x 400 x 50 mm 

500 x 400 x 50 mm 

380 x 380 x 50 mm 450 x 250 x 50 mm 

400 x 400 x 50 mm 450 x 260 x 50 mm 

Ø 3300/150 x 45 mm 

Ø 2400/150 x 45 mm 

Ø 1500/150 x 45 mm 

zadaszenia proste

zadaszenia murków

zadaszenia kołowe

brekcja czerwona 
rustical®

brekcja żółta 
rustical®

tytan kremowy
rustical®

brąz patyna

piasek pustyni

zadaszenia proste

zadaszenia słupków

zadaszenia kołowe

Zadaszenia dla pojedynczego murku grubości 100 mm

Zadaszenia dla ogrodzeń przęsłowych 
i murków grubości 200 mm 

Zadaszenia dla niskich murków o grubości 350 mm 
okalających koła oraz prostokątne tarasy z płyt ogrodowych 

Stanowią wykończenia murków ogrodowych. Zostały one dostosowane do grubości murków 
oraz do kolorystyki i tekstury oferowanych bloczków i cegły.

 Zadaszenia murków i słupków 
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Kamień dekoracyjny 

 Wierna rekonstrukcja kamieni naturalnych

 Praktyczność, łatwość, wygoda zastosowania

 Wysokie walory użytkowe, trwałość, funkcjonalność

 Najwyższa jakość

 Szeroki wybór, oryginalne wzornictwo
    

 Wielostronność zastosowań

 Ekologia

 Niższe koszty wykonania okładziny ściennej

Mocne strony Kamienia dekoracyjnego:

Teraz
 ściany

Kamień dekoracyjny Relief® w postaci cienkich betono-
wych płytek, stanowiących wierne rekonstrukcje naturalne-
go kamienia, zachowuje jego piękno oraz estetykę i pełni 
tą samą funkcję. „Poprawia” go pod względem dostępno-
ści i łatwości w użyciu oraz często własności i parametrów 
technicznych. 

Nowością na polskim rynku są lekkie kamienie nowej 
generacji typu KLIMATERM . Do ich produkcji wykorzy-
stywana jest lekka spiekana glinka ceramiczna - keramzyt. 
Zasadą zastosowania kamieni dekoracyjnych jest zabudowa 
przy użyciu zaprawy klejowej. Kamień dekoracyjny Relief® 

nawiązuje swoim charakterem do skał naturalnych wystę-
pujących w Polsce pozyskiwa-nych oraz przetwarzanych 
z użyciem tak tradycyjnych, jak i współczesnych metod 
obróbki. 

Relief®
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przemawiają

Celtic®

Tatry®

Cyklop®

Oval®

Romalit®

Continental®

Klinkieryt®

Artis

Listello

Jura

Albero

Stara cegła

158-161

162-165

166-167

168-169

170-171

172-173

174-177

178-179

180-181

182-183

184-185

186-187

www.relief.pl
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Ponadczasowy 
 urok warstwowego   
   piaskowca 

KLIMATERM

CELTIC (mur celtycki) składa się z płyt o wymiarach 500x100 
mm, 125x100 mm, 165x100 mm, 250x100 mm, 335x100 mm, 
375x100 mm i grubościach 30 mm. CELTIC oferowany jestw 
wariancie typowym oraz lekkim KLIMATERM.  

         
Zabudowane płyty CELTIC tworzą efekt muru warstwowego 

układanego w stos z wąskich łupanych slabów piaskowcowych. 
Chociaż odpowiednio zastosowana, zróżnicowana kolorystyka 
podkreśla wrażenie ułożenia pojedynczych slabów, to jednak dla 
zwiększenia efektu autentyczności, płyty należy zabudowywać 
rzędami z nieregularnym przebiegiem łączeń pionowych.

Kamień elewacyjny CELTIC układany na styk nie wymaga 
spoinowania.

color-mix CE-3(K) 
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color-mix  CE-1(K) 

color-mix CE-3(K) 

color-mix CE-6(K) 
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color-mix CE-3(K)

color-mix CE-4(K)

color-mix  CE-1(K)         color-mix CE-3(K)               

color-mix CE-8(K) color-mix CE-6(K) 

color-mix CE-4(K) 

color-mix CE-9(K)  

KLIMATERM

KLIMATERM KLIMATERM KLIMATERM

KLIMATERMKLIMATERMKLIMATERM
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gips

żółty (gips)

czerwony kremowy           

żóltystalowy

gips

gips gips

gips

gips

CELTIC (mur celtycki) tworzy efekt 
muru warstwowego, układanego w stos 
z wąskich łupanych slabów piaskowca.

Celtic gips dostepny jest w czterech 
kolorach. Jego wymiary odpowiada-
ją produktom tej samej serii: 500x100  
mm,125x100 mm,165x100 mm, 250x100 
mm, 335x100mm, 375x100 mm i grubo-
ściach 30 mm. 

Celtic gips przeznaczony jest do 
wnętrz, układany na styk nie wymaga 
fugowania.
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Uspokajająca natura 

TATRY stanowią warstwowy mur - wyjątkowej urody 
naturalny stos kamienny. Jest on wykonany z tego samego 
materiału skalnego jak CYKLOP, jednakże jego warstwowa 
łupliwość, w przeciwieństwie do CYKLOPU, nie kształtuje 
powierzchni licowych w pionie, lecz w poziomie, w płaszczyznach 
styku (murowania) kamieni. Kształt poszczególnych kamieni jest 
przypadkowy, tak jakby ukształtowała go natura. Ich  grubość 
wynosi 35mm. I chociaż TATRY nie układa się „od sznurka” 
są bardzo łatwe w zabudowie. Poszczególne kamienie należy 
zabudowywać poziomo z możliwie wąskimi, o jednakowej 
optyce spoinami. Spoiny można pozostawić bez wypełnienia 
lub zaspoinować zaprawą fugową. TATRY można łączyć z 
CYKLOPEM w jednej zabudowie, np. 80/20%. Powstają 
wówczas równie naturalne mury z tego samego materiału 
skalnego.

color-mix TA-2K 

KLIMATERM
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KLIMATERMKLIMATERM

color-mix TA-2K 

color-mix TA-1K         

color-mix TA-3K              

color-mix TA-4K

color-mix TA-2K 

color-mix TA-1K 

color-mix TA-7K 
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color-mix TA-1K          color-mix TA-2K                

color-mix TA-4K 

color-mix TA-3K 

color-mix TA-7K   

TATRY panel to warstwowy mur imitujący 
naturalny stos kamienny. Kształt poszczególnych 
kamieni jest przypadkowy, tak, jakby ukształtowała 
je natura. Ich gruboś wynosi 35mm. TATRY - panel 
w zabudowie układa się bardzo łatwo.Poszczególne 
panele po przyłożeniu ściśle przylegają dosiebie i 
nie wymagają spoinowania.

Duzy panel umozliwia bardzo szybką zabudowę. 
Szczególnie polecany jest zabudów instytucji 
publicznej, zarówno na zewnątrz i wewnątrz. Tworzy 
piękne powierzchnie nowoczesnych zabudów.

KLIMATERM
Panel

color-mix TA-1K 
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gips
Panel

czerwony kremowy           

żóltystalowy

gips

gips gips

gips

stalowy (gips)

gips

KLIMATERM
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Piękno kamienia 
w Twoim wnętrzu 

CYKLOP to mur z łamanych okruchów skalnych. Na 
powierzchniach czołowych bardzo silnie zaznaczona jest 
łupliwość warstwowa. Krawędzie poszczególnych płyt są 
zazwyczaj ostre i tworzą nieregularne linie łamane.Ich grubość 
wynosi 25 mm. Ta pierwotna forma kamienia budowlanego 
przetrwała do dziś i ciągle zachwyca naturalnym pięknem. 

Stosowana jest w regionach górskich w połączeniu 
z drewnem. Wspaniale łączy się w modernistycznych 
realizacjach ze szkłem, jak również w tradycyjnych wnętrzach.

KLIMATERM
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color-mix CY-1K                

color-mix CY-4K color-mix CY-3K 

color-mix CY-2K  

color-mix CY-7K   

KLIMATERM KLIMATERM

KLIMATERMKLIMATERMKLIMATERM

color-mix CY-3K 

color-mix CY-2K 
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color-mix OV-3

Wyrzeźbione 
  przez naturę 

Kamień rzeczny OVAL tworzą charakterystycznie 
zaokrąglone i wygładzone formy o różnych wielkościach. 
Ich grubość wynosi 25mm. Kształt tym kamieniom 
nadała sama natura poprzez przemieszczanie materiału 
skalnego w wodzie.

Część z nich przez intensywne ścieranie uzyskała 
formę zbliżoną do kuli, część zaś, wyrzucona wcześniej na 
brzeg, zyskała formy owali lub okruchów z wyoblonymi 
krawędziami. Obraz tych kamieni charakteryzuje 
różnorodny skład petrograficzny oraz stopień erozji, 
niejednokrotnie podkreślający warstwowość materiału 
rodzimego.  

OVAL z pewnością spełni oczekiwania wszystkich, 
dla których „rzeźba” natury ma wyjątkowy urok.
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color-mix OV-3 color-mix OV-1 color-mix OV-4 

color-mix OV-3

color-mix OV-1
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color-mix RO-2

W klasycznym 
     stylu 
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color-mix RO-4

color-mix RO-4color-mix RO-3 color-mix RO-7

color-mix RO-2 

color-mix RO-3

ROMALIT (zamkowy mur romański) stanowi elegancki system składający się z pięciu modu-
łowych płytek o wymiarach: 110x110 mm, 110x230 mm, 110x350 mm, 230x230 mm, 230x350 
mm i grubości 20 mm. 

Formę tych kamieni kształtują powierzchnie licowe drobnoziarnistego, uwarstwionego pia-
skowca, łupanego z uprzednio ciętych bloków skalnych. Ostateczną obróbkę stanowi ręczne 
obłupywanie krawędzi do jednakowej obwodowej grubości płytek. Powyższe cechy oraz geo-
metryczny porządek nadają im typowo klasycznego charakteru i podobieństwa do rzymskich 
wzorców. Wspaniałe rekonstrukcje tekstur i kolorystyki naturalnego piaskowca tworzą wysoką 
wartość i wyjątkowość kamieni ROMALIT.

System zaplanowany został do ułożeń ze spoiną o szerokości 10 mm. ROMALIT spełni Państwa 
oczekiwania we wszelkich realizacjach, podkreślając tradycyjne piękno piaskowca.   
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Niezwykły posmak 
       historii 

KLIMATERM

color-mix CO-3K
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CONTINENTAL to solidny, bezfugowy mur kamienny, składający się z mocno 
zróżnicowanych pod względem wymiarów płyt. 

Na podkreślenie zasługuje staranne wykończenie krawędzi płyt oraz żywa 
tekstura powierzchni licowych. Cechy te nadają im wyjątkową naturalność i urok 
historycznego muru zamkowego.

Kamień ścienny CONTINENTAL znajduje zastosowanie w najbardziej repre-
zentacyjnych realizacjach.

Dzięki modułowości, płyty układa się bardzo łatwo. Pamiętać należy, aby 
dłuższe boki były zawsze w poziomie.

K

K

K

K

color-mix CO-3K

color-mix CO-2K

color-mix CO-2      

color-mix CO-1      

color-mix CO-3       

color-mix CO-4
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gips

czerwony kremowy           

żóltystalowy

gips

gips

gips gips

gips

CONTINENTAL to bezfugowy, 
oryginalny mur kamienny. W wer-
sji gips dostepny jest w czterech 
kolorach i przeznaczony jest do 
wnętrz,

stalowy (gips)
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Tęsknota 
  za tradycją 
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color-mix KL-3

color-mix KL-3

color-mix KL-3color-mix KL-1 

color-mix KL-5

color-mix KL-4

Zastosowanie klinkierowych cegieł elewacyjnych, a w szczególności rustykal-
nych, ręcznie formowanych było zawsze synonimem piękna, tęsknoty za tradycją. 
Dzisiaj dzięki płytkom KLINKIERYT powstają nowe możliwości. Płytki dekoracyj-
ne KLINKIERYT posiadają klasyczny format cegły NF o wymiarach 240 x 120 x 
71 mm, ich grubość wynosi ok. 11 mm. Posiadają 3 różne wzorce kolorystyczne 
z przebarwieniami, uzależnionymi od rodzaju surowca ceramicznego oraz warun-
ków wypału. 

Gładkie powierzchnie z charakterystycznymi wgłębieniami, wynikającymi z 
ręcznej techniki formowania gliny, potęgują perfekcyjne podobieństwo do cegieł 
wykonanych z tworzywa ceramicznego. 

Płytki dekoracyjne KLINKIERYT są ozdobą każdego wnętrza oraz elewacji.
176



177



ARTIS
ARTIS to murek warstwowy, ukształtowany 

w myśl zasady „małe jest piękne”. Polecany 
jest szczególnie do zastosowań we wnętrzach 
domów. Cechują go wąskie, precyzyjnie cięte, 
podłużne slaby kamienne.

color-mix AR - 3K
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ARTIS

color-mix AR - 2Kcolor-mix AR - 1K

Opakowanie ilość masa

płyty 0,40 m2 11,6 kg 

color-mix AR - 3K

color-mix AR - 3K
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LISTELLO
LISTELLO to przykład murku tworzącego 

stos prostokątnych, listwowych slabów. Ich 
gładkie powierzchnie i nieco zróżnicowane 
grubości oraz modernistyczne, uproszczone 
formy świetnie wpisują się w aranżacje utrzy-
mane w nowoczesnym stylu.

color-mix LI - 2K
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color-mix LI - 2Kcolor-mix LI - 1K

Opakowanie ilość masa

płyty 0,48 m2 16,5 kg 

LISTELLO

color-mix LI - 3K

color-mix LI - 2K

color-mix LI - 2K
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JURA
JURA to przykład warstwowego murku, 

ciętego ze zbitej, łamanej skały wapiennej. 
Widoczne przełomy, ostre krawędzie oraz 
zmienna grubość poszczególnych slabów bu-
dują piękno ogrodzenia oraz nadają mu wyjąt-
kową dekoracyjność.

color-mix JR - 1K

182



color-mix JR - 2Kcolor-mix JR - 1K

Opakowanie ilość masa

płyty 0,52 m2 18 kg 

JURA

color-mix JR - 3K

color-mix JR - 2K

color-mix JR - 1K
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ALBERO
Płytki ALBERO zmieniają tradycyjne 

postrzeganie drewna. Materiał przypomina 
surowo ciosane polana wraz z całą ich 
chropowatością i nieregularnością, przy 
czym montaż płytek jest wyjątkowo prosty. 
Naturalny wygląd Albero sprawia, że materiał 
niezwykle trudno odróżnić od prawdziwych, 
drewnianych szczap. Dostępne w dwóch 
stonowanych kolorach: brązowym oraz 
kremowym, płytki Albero pięknie podkreślą 
charakter wnętrza utrzymanego zarówno w 
sentymentalnej, jak i nieco surowszej estetyce.

color-mix AL - 1K

color-mix AL - 3K
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color-mix AL - 2Kcolor-mix AL - 1K

Opakowanie ilość masa

płyty 0,48 m2 16,6 kg 

ALBERO

color-mix AL - 3K

color-mix AL - 3K

color-mix AL - 3K
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Stara 
Cegła

color-mix ST - 2
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STARA CEGŁA tworzy obraz tradycyjnej, 
ręcznie formowanej cegły w stylu retro. Jej 
charakterystyczna forma i kolorystyka starego 
wypału nadają ponadczasową wartość każdej 
zabudowie.

color-mix ST - 2color-mix ST - 1

Opakowanie ilość masa

płyty 0,69 m2 20 kg 

Stara Cegła

color-mix ST - 3

color-mix ST - 2
color-mix ST - 3

color-mix ST - 1
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MATERIAŁY DO ZABUDOWY I RENOWACJI POWIERZCHNI WYROBÓW

miedziany brązowo
-czerwony

cementowo
-szary

beżowo-biały żółty pomarańczowy

brązowy grafitowy 

żółty 

pomarańczowy czerwony 

opakowanie 5l, 1l opakowanie 5l, 1l

opakowanie 5l, 1l opak. 10kg, 1kg opak. 10kg, 1kg 

opakowanie 5l, 1l

Krzyżyki dystansowe 
do układania kamieni 
dekoracyjnych i płyt tarasowych 

Wkładki dystansowe do zielonych spoin 

opakowanie 5l, 1l

opakowanie 5l, 1l

Zaprawy klejowe i fugowe przeznaczone są do monta-
żu kamieni dekoracyjnych, płyt tarasowych oraz w razie 
potrzeby ogrodzeń przęsłowych i murów. Zaprawy te są 
mrozodporne. Zapewniają trwałe połączenie z podłożem. 
Kolorystyka zapraw fugowych dostosowana jest do ofero-
wanych wyrobów betonowych.

do kostki brukowej i galanterii 
betonowej - błyszczący 

do wyrobów betonowych 
i keramzytobetonowych 
- matowy 

do wyrobów gipsowych 
- matowy 

do kamienia dekoracyjnego 

do kamienia 
dekoracyjnego 

środek do 
usuwania 
wykwitów 
wapiennych 

środek do usuwania 
mchów i alg 

akrylowo-silikonowa 
wodorozcieńczalna 

Wkładki dystansowe z tworzywa sztucznego służą do 
zachowania jednakowych odległości (szerokości spoin) po-
między płytami. Pozwalają one na wykonanie:

- 4,6 mm lub 10 mm spoin wypełnionych piaskiem 
lub kolorową zaprawą pomiędzy płytkami tarasowymi 
Rezydencja i kamieniami dekoracyjnymi Relief,

- szerokich 30 mm fug ekologicznych, wypełnionych 
trawnikiem lub grysem, tzw. fug drenażowych odprowadza-
jących wodę opadową z powierzchni płyt do podłoża.

Środki do renowacji nawierzchni brukowych i taraso-
wych, przeznaczone są przede wszystkim do impregnacji 
wszelkiego rodzaju powierzchni betonowych, zarówno no-
wych, jak również już użytkowanych. 

Celem impregnacji jest uodpornienie na działanie czyn-
ników atmosferycznych, poprawa estetyki, wzmocnienie ko-
lorów oraz ułatwienie utrzymania czystości. 

Oferowane środki umożliwiają uzyskanie matowych oraz 
lekko błyszczących powierzchni, jak również  efektu  tzw. 
„mokrej kostki”.

Wkładki dystansowe

Środki do renowacji
nawierzchni

Zaprawa do fugowania Relief

Farba do betonu

Zaprawa klejowa 
Relief

Impregnat silikonowy 

Impregnat 
silikonowy 

Reinit R Reinit A

Impregnat teflonowy 

Impregnat teflonowy 

Impregnat akrylowy 

Zaprawy klejowe i fugowe
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Wszystkie wyroby BRUK-BET® wykonywane są z wysokojakościowych, 
zakwalifikowanych surowców naturalnych i kruszyw, cementów portalndzkich 
barwników na bazie tlenków żelaza i wody. 

Powstały konglomerat-beton jest zatem również produktem naturalnym. 
Wszystkie procesy dozowania surowców, wytworzenia mieszanki betonowej, 
jej zagęszczania, uszlachetniania wyrobów, realizowane są na specjalnych 
urządzeniach oraz automatycznych liniach produkcyjnych zapewniających 
uzyskanie optymalnych parametrów technicznych wyrobów.

WARUNKI TECHNICZNE:

Zgodność parametrów produkowanych w firmie BRUK-BET wyrobów de

klarowana jest z dokumentami odniesienia:

betonowa kostka brukowa:

- PN-EN 1338 „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”

betonowe płyty brukowe, ażurowe i ściekowe:

- PN-EN 1339 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”

krawężniki drogowe i obrzeża trawnikowe:

- PN-EN 1340 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”

elementy TERMALICA z betonu komórkowego:

- PN-EN 771-4 „Wymagania dotyczące elementów murowych.         

Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”.

pustaki szalunkowe i murarskie:

- PN-EN 771-3 „Wymagania dotyczące elementów murowych.    

Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwy

kłymi i lekkimi)”

elementy studni kanalizacyjnych:

- PN-EN 1917 „Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” 

-  Techniczna IBDiM Nr AT/2010-02-1879 „Studzienki włazowe z prefabry

kowanych elementów betonowych i żelbetowych do kanalizacji 

BRUK-BET”.

płytki elewacyjne RELIEF:

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-7012/2010 „Drobnowymiarowe ele

menty RELIEF  z kamienia dekoracyjnego do okładzin ściennych”.

elementy małej architektury (palisady, bloczki, gazony, donice, ele

menty schodowe), elementy systemów ogrodzeniowych, elementy syste

mu REALIT:

- PN-EN 13198 „Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic 

i ogrodów”.

Oprócz zapewnienia parametrów technicznych BRUK-BET®  przywiązuje 
dużą wagę do estetyki swoich wyrobów, pomimo że nie jest ona prawnie 
znormalizowana. 

Przejawia się ona w zapewnieniu możliwie stabilnej, trwałej i pełnej ko-
lorystyki, dokładności wykonania oraz trosce o atrakcyjny wygląd wyrobów, 
również  w trakcie ich eksploatacji. 

Trzeba jednak pamiętać, że beton jest tworzywem cementowym, stabili-
zującym się w czasie pod wpływem fizykochemicznych procesów twardnienia 
oraz oddziaływań czynników atmosfery-cznych. Wiążą się z tym niepożądane 
zjawiska powstania na powierzchniach wyrobów betonowych białych nalotów 
tzw. wykwitów oraz pewne odchylenia kolorystyczne.

     Należy podkreślić, że powstanie wykwitów jest całkowicie nie-
zależne od  producenta. Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego 
wpływu na właściwości użytkowe wyrobów betonowych i nie są uwa-
żane za istotne. Różnice w jednolitości tekstury i zabarwienia wyrobów 
betonowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są 
uważane za istotne. W celu ich uniknięcia należy układać wyroby z kilku 
palet jednocześnie. Pełna wytrzymałość wyrobów osiągana jest po 28 
dniach od daty produkcji.

Wykwity są zjawiskiem naturalnym, związanym z występowaniem wapna 
we wszystkich normowych cementach. Nie do pomyślenia jest cement bez 
wapna. Nie istnieje także żaden beton użytkowy, w którym zawartość wapnia 
byłaby tak niska, aby już na początku niemożliwe byłoby jego osadzanie.

Pod względem chemicznym zachodzi tutaj proces odkładania się rozpusz-
czonego w wodze wodorotlenku wapnia, który po parowaniu dyfuzyjnym wody 
i reakcji z dwutlenkiem węgla z powietrza, wytrąca się na powierzchni betonu 
jako trudno rozpuszczalny węglan wapnia Ca(OH)2(ag)+CO2=>CaCO3(aq). 
Wykwity mogą występować niekiedy jako trudno rozpuszczalny siarczan 
wapniowy lub magnezowy. Dotychczas na świecie nie stworzono żadne-
go stuprocentowego środka przeciw wykwitom. Aby zmniejszyć zakres ich 
występowania, BRUK-BET® produkuje wyroby betonowe o możliwie małej 
ilości otwartych porów kapilarnych oraz stosuje dodatki powodujące ich 
hydrofobizację. 

Intensywność występowania wykwitów zależy również od warunków 
wiązania i twardnienia betonu, takich jak temperatura, wilgotność powietrza 
oraz od ich zmian. Mają na nie wpływ również upływ czasu a także warunki 
atmosferyczne podczas składowania oraz użytkowania już wykonanej zabudo-
wy (deszcze, wiatry, nasłonecznienie, pory roku). Najbardziej narażonym na 
ich występowanie jest młody beton. Wykwity są jednakże zjawiskiem przej-
ściowym i w zależności od rodzaju, zanikają w okresie około 3 lat. Znikają 
one na skutek reakcji powolnego przechodzenia CaCO3 w łatwo rozpuszczal-
ny Ca(HCO3)2 pod wpływem działania miękkiej wody deszczowej, CO2 oraz 
wypłukiwania CaCO3+H2O+CO2=>Ca(HCO3)2(aq). Wykwity usuwane są 
również w wyniku ścierania się użytkowanej powierzchni.

Jak wykazuje praktyka, Klient niejednokrotnie dopatruje się błędu pro-
dukcyjnego. Są to jednak podejrzenia całkowicie nieuzasadnione i nie są 
podstawą do reklamacji. Jednakże w przypadku zakupu kostek   z wykwitem 
lub pojawienia się go na skutek długiego składowania w pakietach, prosimy o 
zrozumienie problemu oraz pozostawienie jego  rozwiązania temu samemu 
sprawcy czyli naturze.       
BRUK-BET®  oferuje środek do usuwania wykwitów wapiennych. Jest to roz-
twór słabego kwasu, który wchodzi w reakcję z węglanem wapniowym CaCO3 
tworząc rozpuszczalną sól wapniową. Zawsze wiąże się to     z minimalną zmia-
ną kolorystyki oraz potrzebą intensywnego płukania wodą. Mimo staranności 
i kontroli wszystkich czynników mających wpływ na jakość kolorów, mogą 
wystąpić pewne ich wachania. Wachania te powodują zmiany następujących 
czynników: jakość barwnika (BRUK-BET® stosuje tylko najwyższej jakości pig-
menty), warunki twardnienia: temperatura, wskaźnik cementowo-wodny, ilość 
zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, uziarnienie kruszywa, kolor 
cementu. Także wiek betonu (data produkcji) ma istotny wpływ na zmianę 
kolorystyki. Wiąże się to z naturalną stabilizacją barwy,          powstawaniem i 
zanikaniem wykwitów, zróżnicowanym wpływem czynników atmosferycznych 
i soli rozmrażających oraz obciążeń mecha- nicznych. W miarę upływu czasu 
w jednakowych warunkach eks- ploatacji nawierzchni z kostek brukowych, na-
stępuje powolne wyró- wnanie się odchyleń w kolorze. Zawsze jednak należy 
przyjąć żelazną zasadę układana z kilku palet np. trzech jednocześnie.  

BRUK-BET®  oferuje także środki do powierzchni betonowych. Ich zada-
niem jest wzmocnienie i ujednorodnienie kolorystyki, uodpornienie na działa-
nie  czynników atmosferycznych oraz utrzymania czystości. 

kostka bez wykwitu kostka  z wykwitem

INFORMACJE TECHNICZNE
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1. Zabudowa kostek brukowych
Przy wyborze grubości kostek, przyjmuje się następujące zasady:  

- dla nawierzchni obciążonych ruchem pieszych, stosuje się kostki grubości 
40mm        
- dla nawierzchni obciążonych ruchem samochodów osobowych, stosuje się 
kostki grubości 6Omm      
- dla nawierzchni obciążonych ruchem samochodów ciężarowych i ciągników 
stosuje się kostki grubości 8Omm lub 1OOmm.

1.  Wykonanie podbudowy.

Dla trwałości nawierzchni brukowej, największe znaczenie ma właściwe 
wykonana podbudowa. O konstrukcji podbudowy decyduje przede wszyst-
kim wielkość i rodzaj obciążeń, typ gruntu 
rodzimego oraz rodzaj użytego materiału 
kamiennego.

Najczęściej stosowanymi materiałami są 
kruszywa łamane, klińce, grysy, żwiry oraz 
żużle wielkopiecowe (o uziarnieniu do 40 
mm).
Grubość podbudowy waha się od 100 do 

350mm. Zazwyczaj 200mm podbu dowy jest 
wystarczająca dla zabu dowy chodników, do-
jazdów oraz placów przydomowych.
W przypadku dużych obciążeń oraz niekorzystnych warunków gruntowych, 

stosuje się kliniec lub chudy beton. Po wykorytowaniu, usunięciu humusu i 
gruntu rodzimego rozścielona zostaje i zagęszczona warstwa kruszywa sta-
nowiąca łoże nośne, podbudowę właściwą. Kształtowane są spadki wynoszą-
ce 2,5°.

2. Wykonanie podsypki.

Na wyprofilowanej i zagęszczonej podbudowie układa się podsypkę - war-
stwę piasku lub wysiewki kamiennej frakcji 0-4 mm o grubości 30-50mm . 
Warstwę jednolitej grubości uzyskuje się przez ściągnięcie materiału łatą tak, 
aby kostka przed zagęszczeniem leżała 10mm powyżej rzędnej projektowej. 
Podsypki nie zagęszcza się przed ułożeniem kostki brukowej. Nie można po 
niej chodzić! Podsypka pozwala na zniwelowanie różnic wysokości kostek wy-
konanych z dopuszczalną tolerancją.

3. Układanie kostki brukowej.

Układania należy rozpocząć od krawędzi (obrzeża) drogi lub placu w kierun-
ku środka z wykorzystaniem kostek brzegowych, zgodnie z zaprojektowanym 
wzorem ułożenia. Znajdujące się na bokach kostek odstępniki dystansowe, 
nie zwalniają z zachowania odpowiedniej szerokości fugi. Prostolinijny prze-
bieg siatki fug należy kontrolować i korygować za pomocą sznura.

Przyjmuje się bezwzględną regułę układania kostek z trzech palet (nie tylko 
dla serii colormix®), która pozwala na wyeliminowanie naturalnych odchyleń 
w kolo rystyce.

Nie powstają wówczas różniące się od siebie kolorystycznie powierzchnie, 
lecz jednolity obraz bruku.

Kostkę można układać ręcznie lub za pomocą specjalistycznej układarki 
mechanicznej.

4. Zagęszczenie kostki brukowej.

Przed zagęszczeniem nawierzchni brukowej, należy wypełnić spoiny suchym 
piaskiem poprzez przemieszczanie go za pomocą miotły. Zarówno spoino-
wanie jak i zagęszczenie, należy przeprowadzać na sucho. Zagęszczenie 
dokony wane jest za pomocą płyty wibracyjnej z okładziną gumową, celem 
uniknięcia porysowań powierzchni oraz odprysków.

Po zakończeniu zagęszczenia, należy powtórzyć zabieg spoinowania. Te 
same zasady zabudowy, należy stosować dla płyt brukowych. W przypadku 
płyt ażurowych - zielonych parkingów oraz kostek Hydrofuga® nie występuje 
klasyczne spoinowanie. Przelotowe otwory lub fugi należy wypełnić do 2/3 
wysokości żwirem 2-8 mm a następnie dopełnić mieszaniną piasku, ziemi i 
nasion trawy.

2. Zabudowa płyt
Płyty należy zabudować wg jednego z niżej podanych sposobów:

A. Układanie na podsypce z piasku.

Tą metodę zaleca się stosować do obciążonych ruchem pieszych ścieżek 
ogrodowych, placyków w formie kół i prostokątów, ułożeń z fugami trawniko-
wymi oraz drenażowymi.

1, Wymienić wierzchnią warstwę ziemi na mieszankę żwirową żużlową lub 
klińcową a następnie zagęścić. Będzie ona stanowiła warstwę nośną i mro-
zoodporną. Dla gruntu przepuszczalnego grubość warstwy powinna wynosić 
100mm, w przeciwnym wypadku należy ją zwiększyć. Warstwę tą można 
również zastąpić cienką stabilizacją zaprawy cementowej. Płyty deptakowe 
stawiają najmniejsze wymagania - po usunięciu trawnika można je bezpo-
średnio wypoziomować na piasku. Wokół budynku oraz na większych po-
wierzchniach należy zastosować spadek min. 2°.
2, Po zagęszczeniu podbudowy nanieść ok. 3 cm warstwę luźnego piasku 

- podsypki.   
3, Układać zaplanowany wzór płyt 
z zachowaniem fug o szerokości 
40-100mm.

4, Płyty ostukiwać za pomocą 
młotka gumowego. Nie wibrować. 
Płyty wibracyjnej można uży-
wać wyłącznie do zagęszczania 
podbudowy.

5, Wypełniać fugi piaskiem lub 
specjalną zaprawą do fug.

B. Układanie na zaprawie.

Metoda ta zalecana jest do tarasów, placów wokół domów i basenów, dojaz-
dów do garaży, wszędzie tam gdzie będą występować obciążenia samochoda-
mi osobowymi. Również znajdują zastosowanie w realizacjach wewnętrznych.

1. Podbudowę wykonać przez zagęszczenie płytą wibrującą ok.l00-150mm 
warstwy chudego betonu lub 
gruzu be tonowego, klińca, żużla 
wraz ze stabilizacją z betonu chu-
dego lub zaprawy, co pozwoli za-
oszczędzić na betonie. W każdym 
razie podbudowa powinna zapew-
nić sztywność i stabilność podłoża 
ze względu na działanie obciążeń 
i mrozu. Podłoże posadzek we-
wnętrznych oraz balkonów sta-
nowi odpowiednia wylewka lub 
zbrojona płyta betonowa.

2. Zaprawę cementową (1 cz. cementu i ok 5 cz. piasku) rozprowadzić na 
całej powierzchni lub nanieść punktowo (przynajmniej 5 punktów pod każdą 
płytę - na naroża oraz na środek).     

3. Nakładać płyty i ostukiwać młotkiem gumowym. Zaprawa powinna roz-
prowadzić się pod całą powierzchnię płyt. Płyty układać z fugą o szerokości 
4-10 mm. Podczas układania wykorzystywać poziomicę i sznurek. Dla ułożeń 
wewnętrznych lub na wylanej płycie betonowej można użyć zaprawy klejo-
wej nanoszonej pacą zębatą. Po ułożeniu nie chodzić przez 1 do 2 dni. Płyty 
docinać pilarką do betonu lub przecinakiem. Po przecięciu proste krawędzie 
opiłować, upodabniając do pozostałych krawędzi.    

4. Fugi wypełnić odpowiednią zaprawą do fug.

3. Zabudowa obrzegowań

METODY ZABUDOWY
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Obrzegowanie nawierzchni brukowych można wykonywać wykorzystując 
obrzeża trawnikowe, obrzegowanie Nostalit*200” minipalisady, bloki ogro-
dowe, prostokątne, kwadratowe oraz trapezowe kostki brukowe oraz listwy 
EKO-BORD. Dla kostek o grubości 40 i 60mm stosuje się obrzeże o grubo-
ści 60mm, zaś dla kostek o grubości 80mm, obrzeże trawnikowe o grubości 
80mm lub krawężniki. Betonowe elementy obrzegowujące, zabudowuje się 
na fundamencie z wilgotnego betonu.

4. Zabudowa schodów

A. Bloki schodowe.

1. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać pomiarów w terenie, zapla-
nować ilość stopni schodowych o wysokości 150mm oraz długość całe-
go biegu schodowego biorąc pod uwagę zakładki długości min. 20mm 
2. Osadzić pierwszy (najniższy 
stopień) na mrozoodpornym funda-
mencie z chudego betonu o grubo-
ści ok. 200mm   
3. Zabudowywać kolejne bloki na 
warstwie zagęszczonego chude-
go betonu o grubości ok. 100mm, 
zachowując nieznaczne pochylenie 
poszczególnych stopni na zewnątrz 
(unikając tworzenia się zastoisk 
wody opadowej).

B Płyty schodowe.

Należy stosować te same zasa-
dy jak przy blokach schodowych. 
Stopnice i podstopnice należy za-
budowywać zakładkowo na fun-
damencie z wilgotnego betonu, za 
pośrednictwem zaprawy cemento-
wej. Płyty schodowe mogą być za-
budowywane również na uprzednio 
wykonanych monolitycznych zbro-
jonych, betonowych stopniach.

C. Zabudowy z minipalisad i kostek brukowych.

Do tego rodzaju zabudów należy stosować zasady określone dla ułożeń ko-
stek i mini palisad, zgodnie grunt z zamieszczonym obok schematem.

5. Zabudowa palisad
Palisady zabudowuje się w 

wykopie, wystarczającym jest 
wykop o głębokości i dodatko-
wo 100-200 mm.
Dla gruntu nienośnego należy 

pogłębić wykop dodatkowo o 
100-150 mm, i zagęścić war-
stwą żwiru lub klińca. Palisady 
układa się na warstwie wilgot-
nego betonu (fundamentu) o 
grubości 100-200 mm, a na-
stępnie obkłada (klinuje) obu-
stronnie tym samym tworząc 
betonowe podpory. 

Ze względu na minimalną stożkowatość oraz ewentualne wyboczenie uwa-
runkowane produkcją, każda palisada musi być oddzielnie wypionowana i 
osadzona. Przy stopie należy układać palisady ciasno, zaś w obszarze głowy. 
W razie potrzeby na leży używać drewniane kliny dystansowe. W przypadku 
gruntu nośnego, 1/3 wysokości zabudowy palisad.

6. Zabudowa kola Realit
Aby sprawdzić, czy wybrane miejsce zabudowy jest odpowiednie należy uło-

żyć koło luźno na trawniku i nabrać przekonania obserwując lokalizację z 
różnych miejsc ogrodu, przy różnym oświetleniu w ciągu dnia.

Po zatwierdzeniu wyboru, należy naciąć trawnik sztychówką po obwodzie 
koła, usunąć darń i ziemię na głębokość 4. Zabudowa schodów

A. Bloki schodowe.

1. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać pomiarów w terenie, zapla-
nować ilość stopni schodowych o wysokości 150mm oraz długość całe-
go biegu schodowego biorąc pod uwagę zakładki długości min. 20mm 
2. Osadzić pierwszy (najniższy stopień) na mrozoodpornym fundamencie z 
chudego betonu o grubości ok. 200mm

3. Zabudowywać kolejne bloki na warstwie zagęszczonego chudego betonu 
o grubości ok. 100mm, zachowując nieznaczne pochylenie poszczególnych 
stopni na zewnątrz (unikając tworzenia się zastoisk wody opadowej).

B Płyty schodowe.

Należy stosować te same zasady jak przy blokach schodowych.

Stopnice i podstopnice należy zabudowywać zakładkowo na fundamencie z 
wilgotnego betonu, za pośrednictwem zaprawy cementowej.

Płyty schodowe mogą być zabudowywane również na uprzednio wykonanych 
monolitycznych zbrojonych, betonowych stopniach.

C. Zabudowy z minipalisad i kostek brukowych.

Do tego rodzaju zabudów należy stosować zasady określone dla ułożeń ko-
stek i mini palisad, zgodnie grunt z zamieszczonym obok schematem.

7. Zabudowa płyt deptakowych Realit
Na początku należy określić linię przebiegu płyt oraz wykonać próbę chodze-

nia, określając odległości między poszczególnymi płytami, luźno rozmiesz-
czając je na trawniku. Za pomocą sztychówki należy naciąć trawnik wokół 
każdego kamienia, usunąć darń i ziemię do głębokości ok. 150mm.
Wypełnić plaskiem, zagęścić płyty za pomocą młotka gumowego lub przez 

drewnianą łatę. Płyty powinny być zagłębione zazwyczaj ok. 10mm poniżej 
poziomu trawnika, gdy przewiduje się koszenie mechaniczne.

8. Zabudowa bloczków ogrodowych Realit
Przed ostateczną zabudową należy ułożyć zaplanowany murek np. wysoką 

rabatę, aby ostatecznie zatwierdzić jej kształt oraz miejsce posadzenia.

Bloczki układać zakładkowo na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. Przy 
podstawie pozostawić otwór drenażowy nie kładąc kleju.

Po zamontowaniu zadaszenia, pozostawić na dzień do uzyskania wytrzy-
małości. Dno wysokiej rabaty wypełnić 100mm warstwą żwiru, a następnie 
ziemią ogrodową lub torfem. Posadzić roślinność.

9.

 Zabudowa ogrodzeń

Ogrodzenie z pustaków Uni-Split® lub ABAKUS® powinno być zabudowy-
wane na zagęszczonej warstwie mrozoodpornego żwiru lub klińca, na głę-
bokości min. 800mm oraz warstwie fundamentu betonowego grubości ok. 
250mm zakotwiczonymi 4 prętami stalowymi o średnicy 10 mm (dla słupków).
Pierwszą warstwę pustaków należy wypoziomować i ułożyć na zaprawie ce-

mentowej. Kolejne warstwy układać zakładkowo na sucho. Zagęścić w otwo-
rach pustakowych beton wilgotny poprzez ubijanie.  
Należy unikać betonów ciekłych i to w dodatku wysokich marek ponieważ 
mogą wystąpić pęknięcia pustaków pod wpływem wilgotności i niskich 
tem peratur. 

Zadaszenia należy zabudować za pośrednictwem zaprawy klejowej.
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10. Zabudowa kamienia dekoracyjnego Relief

1. Przygotowanie podłoża

Nośność podłoża, na którym zamierzamy zabudować płytki powinna wynosić 
w zależności od rodzaju przewidywanych płytek od 35 do 60 kg / m2. Podłoże 
pod przyklejanie płytek powinno być: wyrównane, suche, dobrze oczyszczo-
ne (bez pozostałości tapet, farb itp.), odpylone, nie powinno zawierać żad-
nych luźno związanych części, jak również nie może być zatłuszczone.

Przygotowując podłoże pod przyklejenie płytek, należy:

- sprawdzić pion i poziom ściany, w przypadku wystąpienia zagłębień lub 
wypukłości powyżej 10mm na odcinku 1000mm podłoże należy wyrównać, 
używając do tego celu zaprawy tynkarskiej,

- w przypadku zabudowy płytek na „starym” podłożu należy przy użyciu 
szczotki drucianej lub skrobaka usunąć luźno związane części podłoża, jak 
również wszelkie zanieczyszczenia, tj. kurz, mech, inne,

- w przypadku podłoży zatłuszczonych należy usunąć warstwę tynku i nało-
żyć nowy.

W przypadku zabudowy płytek na lekkich dociepleniach należy odpowie dnio 
wcześniej przewidzieć zastosowanie do montażu dociepleń kołków montażo-
wych z rdzeniem stalowym i o podwojeniu ich ilości na danej po wierzchni; 
należy w takim przypadku również dla dodatkowego wzmocnie nia podłoża 
zastosować podwójną warstwę siatki. Standardowe wykonanie umożliwia 
zastosowanie kamieni dekoracyjnych KLIMATERM. Przygotowując podłoże 
drewniane pod zabudowę płytek, - należy dla odpowiednio wytrzymałego 
zespolenia warstwy tynku z podłożem - zasto sować siatkę stalową, mocując 
ją do drewna za pomocą gwoździ, a następnie nanieść warstwę tynku, uży-
wając tradycyjnej zaprawy tynkar skiej. Ilość gwoździ używanych do zamo-
cowania siatki stalowej zależy przede wszystkim od rodzaju użytych płytek. 
Przeciętnie przyjmuje się zastosowanie od 25 do 30 zamocowań na 1m2.

2. Zagruntowanie podłoża

Zasadniczo w przypadku wykonywania zabudowy wewnętrznej, ze względu 
na to, że nie jest ona narażona na wpływ warunków atmosfery cznych, podło-
że pod przyklejenie płytek nie wymaga gruntowania. Natomiast w przypadku 
zabudowy zewnętrznej, jeśli podłoże ma tendencje do wchłaniania i utrzymy-
wania wody przez długi czas, co wskazywałoby na dużą jego nasiąkliwość, 
należy zagruntować podłoże, używając do tego celu preparatu do gruntowa-
nia podłoży RELIEF®. Grunt należy nakładać przy użyciu pędzla.

3. Rozplanowanie ułożenia płytek

Rozplanowanie ułożenia płytek należy rozpocząć od elementów naro żnych, 
następnie od poziomu krawędzi nadproży drzwiowych lub okie nnych prze-
nieść w dół wielokrotność warstw (szerokość płytki i szerokość fugi) celem 
ustalenia pierwszego poziomu warstwy. Pierwszą warstwę wypoziomować, 
wykorzystując poziomicę, sznurek lub łatę.

W celu uzyskania lepszego efektu wizualnego, należy tak rozplanować i za-
budować płytki, aby uzyskać równomiernie rozproszony obraz spoin.

4.  Przyklejanie płytek

Do realizacji zewnętrznych, prace montażowe należy prowadzić w czasie 
bezdeszczowej pogody, gdy temperatura otoczenia waha się w przedziale 
od +5 do około +25°C. Zarówno podczas prac montażowych, jak również 
przez około jedną dobę po zakończeniu prac, całą zabudowaną powierzchnię 
należy przy użyciu folii, plandeki, itp. osłonić przed działaniem warunków 
atmosferycznych.

Wszystkie prace należy przeprowadzić w sposób staranny, unikając zabru-
dzenia płytek. Przed przystąpieniem do klejenia płytek należy przygotować 
zaprawę klejową RELIEF®. Na 10 kg zaprawy klejowej dodajemy ok. 31 wody 
i mieszamy przez ok.2 minuty do uzyskania jednoro dnej masy. Dla poprawie-
nia parametrów roboczych, przygotowaną zaprawę klejową należy odstawić 
na ok. 10 minut. Następnie ponownie zamieszać.

Tylną część płytki przed przyklejeniem należy przetrzeć szczotką drucianą w 
celu polepszenia przyczepności, natomiast podłoże należy poma lować klejem 
rozcieńczonym z wodą, używając do tego celu pędzla. Przygotowaną wcze-
śniej zaprawę klejową nanosimy na ścianę przy pomocy pacy zębatej. Płytki 
zaleca się układać z lewej strony na prawą stronę poprzez ich dociśnięcie z 
tym, że należy pamiętać o układaniu płytek z kilku opakowań równocześnie, 
aby uzyskać równomierny rozkład barw na całej powierzchni.

Do zabudowy płytek można stosować zaprawy klejowe i zaprawy fugowe 
innych producentów, jednakże szczególną uwagę należy zwrócić na cechy 
techniczne tychże produktów — wysoką elastyczność, odpowiednią współ-
pracę z podłożem, jak również mrozoodporność dla realizacji zewnętrznych.
W szczególności do zabudowy zewnętrznej bardzo ważnym jest, aby połą-

czenie płytek ze ścianą było szczelne, w związku z tym nadda tek kleju po-
wstały na skutek dociśnięcia płytek należy wcisnąć wzdłuż krawędzi. Korekta 
ułożenia jest możliwa do ok.5 minut. Gdy ułożona jest już pierwsza war-
stwa, należy nanosić zaprawę klejową na dwie do czterech kolejnych warstw. 
Docinanie płytek do krawędzi ścian wykonywać przy użyciu piły do betonu.

Zasadniczo płytki elewacyjne układa się z wykorzystaniem kołków dystan-
sowych w celu uzyskania jednakowej szerokości szczelin fugowych, jednak dla 
niektórych wyrobów nie jest to wymagane. Stosując do wykonania zabudowy 
kołki dystansowe, należy - w zależności od chłonności podłoża - wyciągnąć je 
po upływie około 30 minut. W przy padku zabudowy kamienia elewacyjnego 
OVAL, CYKLOP zaleca się tak zaplanować ułożenie, aby powierzchnia fug była 
jak najmniejsza.

5. Fugowanie

Wypełnianie spoin fugowych należy zawsze wykonywać, zaczynając w 
kierunku od góry do dołu. Przystępując do fugowania, należy przygotować 
zaprawę do fugowania RELIEF® poprzez wymieszanie jej z wodą tak, aby 
uzyskać konsystencję tzw. „mokrej ziemi” tj. zwięzłą, formującą się przy 
ugniataniu.

Do fugowania zaprawą o takiej konsystencji należy używać tzw. fugówki, 
wtłaczając zaprawę do fugowania w szczeliny pomiędzy płytkami.

W przypadku zawiłych, falujących czy też łukowatych szczelin fugowych do 
ich wypełnienia można użyć tzw. fugownicy, z tym, że konsystencja zaprawy 
do fugowania musi być bardziej płynna. Po zakończeniu fugowania należy 
pędzlem lub szczotką usunąć wszelkie niepotrzebne pozostałości zaprawy.
Nie należy czyścić płytek z pozostałości zaprawy na mokro, ponieważ może to 
spowodować trwałe ich zabrudzenie. Przy doborze koloru fugi należy przyj-
mować zasadę zbliżonej kolorystyki. Tak więc do płytek jasnych należy do-
brać jasną fugę, dla ciemnych — ciemną. Wyeks ponowanie płytek jest tutaj 
najważniejsze, fuga powinna stanowić nie rzucającą się oprawę. Zalecamy 
stosować fugi w kolorze białym, pias kowym, szarym.

6. Impregnacja

Celem impregnacji jest uodpornienie płytek na działanie warunków atmos-
ferycznych, poprawa estetyki.

W przypadku ściany wewnętrznej, ze względu na brak oddziaływania warun-
ków atmosferycznych, impregnacja spoin nie jest wymagana; jednakże jeśli 
się na nią decydujemy, należy pamiętać o odpowiedniej wentylacji pomiesz-
czenia przy wykonywaniu tego zabiegu.
Ze względu na ostry zapach impregnatu zaleca się również intensywne wie-

trzenie pomieszczenia przez kilka dni po wykonaniu impregnacji. Impregnację 
spoin wykonujemy po całkowitym związaniu zaprawy klejo wej oraz fugowej. 
Impregnat nanosimy wykorzystując wąski pędzel lub natryskowo.
Przed impregnacją należy najpierw wykonać próbę na niewielkiej powie-

rzchni w celu sprawdzenia, czy efekt końcowy jest zadawalający.

METODY ZABUDOWY
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I. DEFINICJE
a) Sprzedający – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno
b) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedaj
c) Strony – Sprzedający i Kupujący
d) Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez Sprzedającego
e) Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedającego.
e) Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów i transportu sporządzony przez Sprzedającego, 
f)  OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego

II. ZASADY OGÓLNE
1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu Art. 384 i nast. KC i są stosowane przez Sprzedającego. 
Stanowią one integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgod-
nią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowie-
dzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie. 
2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie w folderach reklamowych oraz na stronie 
internetowej Sprzedającego. 
3. OWS są przekazywane Kupującemu jako załącznik do zawieranej z nim umowy. W przypadku zawierania 
umowy sprzedaży z Konsumentem OWS są doręczane Kupującemu.
4. OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem, o ile przepisy obowiązującego prawa nie 
stanowią inaczej. 
 
III.  ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ KUPUJĄCEGO
1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia 
przez Sprzedającego. Zawarcie umowy partnerskiej następuje po podpisaniu jej przez Strony.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane 
przez Strony w związku z realizacją umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie 
pisemnej. 
3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedającego z dnia wystawienia faktury lub odrębnej 
oferty Sprzedającego  złożonej Kupującemu. Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość aktualnego 
Cennika Sprzedającego. Sprzedający  zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organi-
zowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.  
4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedającego wózkiem widłowym na środki trans-
portu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku 
ich za pomocą wózka widłowego.
5. W chwili odbioru Wyrobów przez Kupującego Wyroby muszą być sprawdzone pod względem jakościowym i 
ilościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych usterek Wyrobów lub ich 
opakowania. Częściowy odbiór towaru musi być odnotowany na dokumencie wydania.
6. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony 
podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedającego oznacza utratę praw 
Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi 
wydanych Wyrobów.
7. W momencie odbioru Wyrobów wszelkie ciężary związane z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeń-
stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego. 
8. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, odpowiada za 
właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. 
Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu  nie obciążają Sprzedającego. 
8.1 Na życzenie Kupującego Sprzedający dostarczy Wyroby własnym transportem lub poprzez przewoźnika, 
a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż. W takim wypadku, przed 
dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący zobowiązany jest podać miejsce prze-
znaczenia Wyrobów.
9. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego, 
a miejsce wydania Wyrobów jest inne niż siedziba Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru 
jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym 
przez Sprzedającego.
10. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedającego Kupującemu z określeniem terminu i sposobu płat-
ności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto 
lub do kasy Sprzedającego.
11. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedającemu  przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości 
ustawowej.
12. Po upływie terminu płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu, a 
wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne bez względu na umó-
wiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedającego z innych upraw-
nień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w zwłokę, pozbawiają 
Kupującego możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-
nia umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzy-
mania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego 
lub skorzystania przez Sprzedającego z innych uprawnień, o których mowa powyżej. 
13. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe oraz pozostają one 
własnością Sprzedającego. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający może skierować pisemne 
żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt 
i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez  Sprzedającego w 
ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania. 
14. Pracownik biura sprzedaży Sprzedającego może odmówić realizacji zamówienia jeżeli znana mu jest sy-
tuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub 
zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy:
- Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności,
- Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedającego  powództwa przeciwko Kupującemu albo Sprzedający  
wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w związku z niewywiązywa-
niem się przez Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedającego
- Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze
15. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest prze-
kazać Sprzedającemu przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
 - imię i nazwisko kierowcy,
 - serię i numer dokumentu tożsamości
 - numer rejestracyjny pojazdu,
 - numer i datę zamówienia.
Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie 
Sprzedającego.
16. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń 
woli w imieniu Kupującego. Sprzedający ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wyma-
ganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego 
lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedającego  za koszty poniesione w 
związku z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.
17. W przypadku, gdy Sprzedający dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem 
Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do 
odbioru Wyrobów
18. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane 
upoważnienie, Sprzedający ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu 
Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej 
sytuacji Kupującego.
19. W przypadku stwierdzenia wad w Wyrobach pod żadnym pozorem nie można wykorzystać Wyrobów w 
pracach brukarskich oraz montażowych i należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.
20. W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad Wyrobów i zabudowaniu ich przez Kupującego 
Sprzedający nie ponosi kosztów związanych z demontażem i ponownym zabudowaniem Wyrobów.

IV. SIŁA WYŻSZA
1. W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 
Sprzedający jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych warunków ogólnych w czasie 
trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
2. Sprzedający  zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o wystąpieniu okoliczności określo-
nych w pkt.1.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
1. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego 
jest ona ograniczona do rzeczywistej straty
2. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady produktów, jeśli Kupujący w chwili zakupu lub 
wydania wiedział o wadzie.
3. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, 
niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pi-
semnej reklamacji.
4. Jeśli Kupujący zabudował Produkty z wcześniej stwierdzonymi wadami to Sprzedający nie ponosi kosztów 
związanych z rozbiórką i ponownym zabudowaniem Produktów.
5. W przypadku stwierdzenia wady Produktów  Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w termi-
nie 7 dni złożyć reklamację na piśmie w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do głównej siedziby 
Sprzedającego.

6.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego: 
a) wniosku reklamacyjnego na piśmie, 
b) faktury zakupu wyrobów, lub faktury dokumentującej dostawę Produktów Sprzedającego, w ramach usługi 
budowlanej,
c) etykiet lub instrukcji dołączonych do Produktów zawierających datę produkcji i pakowania.
7. W ciągu 14 dni od daty wpłynięcia do Sprzedającego reklamacji zostaną dokonane oględziny reklamowanych 
Produktów i zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. W przypadku uznania reklamacji warunki jej usunię-
cia będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.
8. Jeżeli Sprzedający uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to Produkty wadliwe po wymianie stają 
się jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktów jest niemożliwa lub wiąże się ze 
znacznymi kosztami, a wada Produktów jest nieistotna, Sprzedający może obniżyć cenę Produktów. 
9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku: 
a) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
b) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń, 
c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów, 
d) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów, 
e) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych. 

VI. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY PRODUKTÓW BETONOWYCH (nie dotyczy produktów z grupy TERMALICA)
1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury 
warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, 
samym procesem produkcyjnym,
a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że pa-
rametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią 
podstawy do reklamacji.
2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. Różnice te wynikać mogą na 
skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością 
zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cemento-
wym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmien-
ną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i 
koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu.   
Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych 
partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, 
pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. 
Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem 
naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w 
zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat.  
Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe 
okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
4. W  szczególnych  wypadkach na  powierzchni  Produktów mogą być  obecne  włoskowate  mikrospękania. 
Są one niezauważalne na suchych Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie 
jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. 
Prowadzone na  szeroką  skalę  badania dowodzą, iż występujące mikrospękania skurczowe nie wpływają na 
obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. 
Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza wyrobów bezfazowych) mogą występować tzw. wypływki, 
które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie 
układania oraz eksploatacji na-wierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych Produktów 
i nie stanowi podstawy do reklamacji.

VII. GWARANCJA
1. Okres gwarancji na Produkty  Sprzedającego wynosi 5 lat od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja 
obejmuje Produkty zakupione w Oddziałach Sprzedającego oraz od jego odbiorców, Warunki Gwarancji są 
każdorazowo drukowane na odwrocie faktury wystawione przez Sprzedającego. 
2. Gwarancją są objęte wyroby do zabudowy ulic i ogrodów kostka brukowa, krawężniki, płyty brukowe i 
ażurowe, palisady, bloczki, pustaki ogrodzeniowe, wyroby REALIT i RELIEF, wyroby kanalizacyjne.
3. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za Produkty.
4. Gwarancją nie są objęte Produkty sprzedawane jako pozagatunkowe.
5. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący w chwili zakupu lub wy-
dania wiedział o wadzie Produktów.
6. Sprzedający uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, tzn. wady wykonania.
7. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku: 
a) niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy, 
b) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów, 
a w szczególności:
 - fugowania obrzeży i krawężników zaprawą cementową lub inną - nieelastyczną,
 - stosowania do zagęszczania zabudowanych wyrobów urządzenia wibracyjnego bez osłony gumowej,
 - użycia nieodpowiednich materiałów do zamontowania Produktów,
c) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń, 
d) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów, 
e) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów, 
f) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych. 
8. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty 
odniesienia: 
a) odchyłki w wymiarach i wyglądzie Produktów, 
b) ubytki w wierzchniej warstwie Produktów będące następstwem jego eksploatacji, 
c) naturalne zmiany w kolorystyce Produktów pod wpływem ich użytkowania,
d) wykwity wapniowe w postaci nalotów na powierzchniach wyrobów, 
e) ewentualne włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe powstałe w wyniku skurczów związanych z doj-
rzewaniem Produktów,
f) straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych Produktów, 
g) odchyłki w strukturze i kolorach uwarunkowane procesem produkcyjnym wyrobów oraz naturalną zmienno-
ścią uziarnienia i kolorystyki kruszyw i innych surowców stosowanych do wytwarzania Produktów 
w różnym okresie czasu. 
9. W przypadku dochodzenia przez Kupującego uprawnień z tytułu gwarancji mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia pkt V OWS.

VIII. OPAKOWANIA
1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.
2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET” oraz palety euro – stanowią opakowania zwrotne. 
3. Od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, dokonujących zakupu na paletach zwrot-
nych,  pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Kupującemu, jeśli zwróci on nieuszkodzone palety do 
magazynu Sprzedającego w ciągu 150 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet 
lub, ich wartość podlega fakturowaniu.
4. W przypadku zakupów dokonywanych przez pozostałych Kupujących palety zwrotne stanowią produkt han-
dlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu. 
5. Sprzedający ma prawo do odkupienia od Kupującego w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet 
w terminie do 150 dni od daty ich wydania. Palety transportowe muszą być w takim przypadku zwrócone 
do magazynu Sprzedającego. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Sprzedający ma prawo odmówić 
przyjęcia palet. 
7. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami pod-
stawowymi w ściśle określonej ilości na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie 
podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego poprzez docinanie całych 
kostek.
8. Do każdej palety z Wyrobami dołączona jest etykieta identyfikacyjna wyrobu.
9. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transportowych są dodatkowo pakowane w tekturo-
we opakowania należy przechowywać je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków 
atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy  składować jedna na drugiej ze względu na możliwości 
powstania uszkodzeń Produktów. 
10. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalnej sprzedaży jest pojedyncze 
opakowanie.
11. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne formaty Produktów zapakowane 
w ściśle określonej ilości (dotyczy to powierzchni lub długości)
12. Jeśli Sprzedający określa zastosowanie spoin w montażu Produktów podawane ilości Produktów uwzględ-
niają te spoiny.
IX. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za 
wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego, jeżeli 
Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Producenta do realizacji zamówienia.
2. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w  zapłacie  lub zwłoki w 
odbiorze Wyrobów dłuższej niż 14 dni.
X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych 
uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.                                 
4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy Sąd 
Powszechny.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
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