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WAżny… dRugI pLAn

Biurowce, centra handlowe, fabryki, a nawet dworce 
tworzą starannie zaprojektowane kompleksy, zapewniające 

komfort odwiedzającym i pracującym tu ludziom. 
Olbrzymią rolę w aranżacji przestrzeni odgrywa 

nawierzchnia dróg, ścieżek, podjazdów - która oprócz 
walorów stricte użytkowych powinna także doskonale 

współgrać z wybranym stylem otoczenia.  
W takim przypadku doskonale sprawdza się kostka 

brukowa - dająca olbrzymie możliwości kształtowania 
przestrzeni. Jest niezwykle wytrzymała, w razie zniszczenia 
umożliwia wymianę pojedynczych elementów, a do tego 

oferuje bogactwo wzorów, struktur, barw. Nawierzchnia 
wokół nowoczesnych budynków powinna współgrać z ich 

chłodnym klimatem, bądź też finezyjnie go przełamywać. 
Linie polbruk Beganit i Avanti - w szarym lub grafitowym 

kolorze - uwypuklą monumentalny charakter budowli. 
Prosta linia kostki wyeksponuje designerski kształt biurowca 

lub galerii, a skojarzenie z granitem podkreśli prestiż 
miejsca. Polbruk Plaza - o strukturze piaskowca - ociepli 

chłodną kolorystykę nowoczesnych obiektów.  
Gładkie powierzchnie, proste kształty polbruk Ideo i City 
idealnie wpiszą się w minimalistyczne aranżacje, a szeroki 

wybór rozmiarów oraz kolorów ułatwi tworzenie jednolitej, 
a zarazem finezyjnej kompozycji.

pERfEKCyJnA nAWIERZCHnIA

Trendem architektonicznym, który często dziś gości  
w przestrzeni miejskiej, są kompozycje utrzymane  

w monochromatycznej tonacji. Sięgają po niego 
projektanci, którzy chcą wprowadzić do aranżacji atmosferę 

„krajobrazu zurbanizowanego”. Królują biele, czernie, 
szarości - dlatego też tak często wykorzystywany jest 

beton - materiał wdzięczny, pozwalający tworzyć dowolne 
formy, a przy tym niezwykle trwały. Przestrzeń miejska 

stała się nowym planem działań artystycznych - miejscem, 

pozwalającym na łączenie sztuki i funkcjonalności. 
Prostokątne kształty to doskonały sposób na nowoczesną, 

praktyczną aranżację oraz wygoda użytkowania.  
Forma kostki polbruk urbanika umożliwia łatwy montaż  

i ułożenie nawet bardzo dużych powierzchni.  
Gładka struktura z prostymi brzegami sprawia,  

że nawierzchnia jest pozbawiona zbędnych nierówności. 
Spacer po takim chodniku jest przyjemnością, prowadzenie 

dziecięcego wózka bezproblemowe,  
a jazda na rowerze bezpieczna i komfortowa. 

funKCJonALność ponAd WSZyStKo 

Do perfekcyjnego wykończenia dróg niezbędne jest 
estetyczne zaplanowanie obszarów wokół jezdni. 

Posadzenie drzewa z pewnością będzie jednym  
ze sposobów, jednak akcent zieleni można zachować 
również w miejscach przeznaczonych na parking, czy 

podjazd. Z wykorzystaniem ekologicznych kostek i płyt 
również te fragmenty mogą stać się „zielonym obszarem”. 
Ażurowe płyty polbruk Meba lub kostki polbruk Execk 
i Ekol o specjalnych kształtach, pozostawiają po ułożeniu 

wolne przestrzenie, które można wypełnić grysem, 
drobnym żwirem lub obsiać trawą. Co najważniejsze 

produkty te - zapewniając przyjazne naturze wykończenie 
nawierzchni - nie tracą nic ze swej funkcjonalności. Kropką 

nad „i” jest nienagannie ułożony chodnik lub ścieżka 
rowerowa. Szeroka gama kostek brukowych  

o zróżnicowanych wzorach, dzięki wzmocnionej strukturze, 
świetnie sprawdzi się w miejscach o dużym natężeniu 

ruchu. Większość tras rowerowych przebiega przez główne 
ulice, skwery, parki - dlatego ważny jest również ich 

estetyczny wygląd. polbruk tetka lub  
polbruk prostokąt w wersji bez fazy dostępne  

w pięciu naturalnych odcieniach - doskonale wpiszą się  
w otoczenie. Bogata paleta kolorystyczna pozwoli nie tylko 

na zbudowanie atrakcyjnej nawierzchni, ale również na 
bezpieczne i widoczne oddzielenie ciągów rowerowych. 

Architektura polskich miast zmienia się z roku na rok. Obiekty użyteczności publicznej, budowane 
według światowych wzorców, stają się dziełami sztuki. Dopełnieniem designerskich budowli jest 

perfekcyjna aranżacja przestrzeni, harmonijnie współgrająca z ich charakterem.
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POLBRuK noStALItE
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ZOO - WySPA BOLKO
OPOLe

POLBRuK noStALItE
GŁADKI I PŁuKANy



3838



BuLWAR NAD ODRą
OPOLe

POLBRuK pAKSoS



4040



uLICA WARSZAWSKA / PLAC GRuNWALDZKI
GIżyCKO

POLBRuK BEgAnIt



4242



DePTAKI
CIeChOCINeK

POLBRuK BEgAnIt
POLBRuK pEtRA



4444



uLICA mONTe CASSINO
SOPOT

POLBRuK CoMpLEx
GRuBOść 8 Cm



4646



SKWeR KOśCIuSZKI
GDyNIA

POLBRuK uRBAnIKA



4848



ChORZóW
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PLAC SOLIDARNOśCI
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PARK
LeGNICA
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STADION NARODOWy
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POLBRuK płytKA CHodnIKoWA
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DWORZeC KOLeJOWy
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DWORZeC KOLeJOWy
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