
ARANŻACJA TARASU 
Z FIRMĄ BRUK-BET  
Projektowanie tarasu to niezwykle istotny ele-
ment budowy każdego domu. Zadanie to jest 
o tyle trudne, że stanowiąc połączenie domu 
z ogrodem, taras powinien harmonizować za-
równo z otoczeniem budynku, jak i jego wnę-
trzem. I choć na rynku dostępna jest bardzo 
szeroka oferta materiałów, to wybór najlep-
szego rozwiązania jest tylko z pozoru prosty. 

Jeszcze do niedawna na przydomowych 
tarasach niezaprzeczalnie królowały płytki 
ceramiczne, które mocowane były na płycie 
z  wylewanego betonu. Rozwiązanie to, 
z uwagi na powszechne problemy z funkcjo-
nalnością i trwałością konstrukcji, jest 
w ostatnich latach sukcesywnie wypierane 
przez znacznie prostszą i tańszą metodę 
– konstrukcję tarasu na gruncie. 
Zachodzące zmiany pociągnęły za sobą 
szybki rozwój oferty produktowej dostoso-
wanej do nowych warunków. Regularne, 
kwadratowe płytki gresowe zastępowane są 
coraz częściej przez wielkoformatową kost-
kę brukową oraz betonowe płyty tarasowe 
nowej generacji, do złudzenia przypominają-
ce wyroby z naturalnych surowców.

Niekwestionowanym liderem, zarówno 
w zakresie różnorodności oraz nowatorstwa 
oferty, tego typu produktów jest polska firma 
Bruk-Bet. Na szczególną uwagę, w kontek-
ście aranżacji tarasu, zasługują wielkoforma-
towe serie kostki Novator czy Visio oraz bo-
gaty wybór płyt tarasowych z serii Realit. 
Wśród nich warto wymienić płyty Trawertyn, 
które ujawniają nieco porowatą strukturę 
w postaci pasmowych, nieregularnych wgłę-
bień lub Drewno Ogrodowe, które swoim wy-
glądem nawiązuje do wyschniętych desek 
o wyraźnym usłojeniu. Precyzyjne odwzoro-
wanie faktury połączone z dbałością o uzy-
skanie naturalnej kolorystyki sprawia, że trud-
no jest je odróżnić od naturalnego pierwo-
wzoru. Zauważalnym trendem w aranżacji na-
wierzchni wokół domu jest wykorzystywanie 
znacznie większych formatów, często o niere-
gularnych kształtach. Poza klasycznymi kwa-
dratami i prostokątami, znajdziemy znacznie 
bardziej wyszukane formy. Kształt koła czy 
ośmioboku – to tylko niektóre rozwiązania, ja-
kie możemy uzyskać decydując się na płyty 
tarasowe Kamień Ciosany. I choć wybór kolo-
rystyki płyt tarasowych i kostki brukowej jest 
niezwykle bogaty, to na plan pierwszy wysu-
wa się szarość, która od kilku sezonów królu-
je w ogrodach oraz przestrzeniach publicz-
nych. Mnogość odcieni, od nasyconego gra-
fitu, przez odcienie stali i srebra, po złamaną 
biel pozwala stworzyć kompozycje, które ce-
chuje ponadczasowa elegancja, jak w przy-
padku kostki Parkiet czy wspomnianych 
wcześniej płyt tarasowych Trawertyn.

BRUK-BETBRUK-BET prezentuje

ADRES FIRMY:

BRUK-BET® Sp. z o.o. 
Nieciecza 199, 33-240 Żabno
infolinia 801 209 047
www.bruk-bet.pl  
e-mail: 
biuro@bruk-bet.pl 

2015

223

Płyty tarasowe 
Kamień Ciosany

Płyty tarasowe
Kamień Ciosany,
wzór Ośmiobok

Płyty tarasowe Trawertyn

Drewno Ogrodowe Realit

Płyty tarasowe
Trawertyn

Bruk_Bet.indd   223Bruk_Bet.indd   223 2014-10-22   18:37:252014-10-22   18:37:25


