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Dla spe nienia swojej funkcji, najle-
piej je li taras stanie si  integral-
nym elementem ogrodowej aran a-

cji. St d wypada zadba  o jego efektown
nawierzchni . Wa ne by wybrany mate-
ria  do wy o enia tarasu by  trwa y i a-
twy w utrzymaniu, ale równie  pozwa-
la  stworzy  odpowiedni nastrój miejsca. 
Eleganckie p yty tarasowe zapewniaj
praktyczn  powierzchni  – równ  i nie li-
sk , która swoj  estetyk  zadowoli najbar-
dziej wybredne gusta. 

W DOBRYM RYTMIE 
Rodziny p yt ROCK oraz BLUES fir-
my Buszrem to nowoczesna alternaty-
wa dla p yt kamiennych lub p ytek gre-
sowych. Czysto  i oszcz dno  formy, 
stonowane barwy, cztery rodzaje wyko -
czenia powierzchni nadaj ce faktur  o do-
skona ej przyczepno ci – to ich podstawo-
we zalety. Antypo lizgowo , odporno
na uszkodzenia mechaniczne oraz dzia a-
nie czynników atmosferycznych (zmien-
ne temperatury, wilgo ) to z kolei charak-
terystyczne cechy u ytkowe. Niewielka 
waga p yt pozwala montowa  je – oprócz 
tradycyjnych rozwi za  – na wsporni-
kach w praktycznej technologii tzw. tara-

su wentylowanego. Wymiary (40 × 40 oraz 
40 × 60 cm) u atwiaj  swobodne czenie 
p yt ze sob  oraz innymi produktami na-
wierzchniowymi.

Powierzchnia p yt odwzorowuje ziar-
nist  faktur  naturalnego kamienia. 
Otrzymuje si  j  ze specjalnie wyselekcjo-
nowanych gatunków naturalnych kruszyw 
dodanych do górnej warstwy p yty. Do wy-
ko czenia powierzchni p yt ROCK stosu-
je si  technologi rutowania, która polega 
na obijaniu z du  cz stotliwo ci  po-
wierzchni p yt ma ymi metalowymi kul-
kami. W efekcie powstaje delikatna, chro-
pawa faktura, daj ca doskona e oparcie dla 
stóp. Z kolei p yty BLUES poddawane s
procesowi curlingowania (szczotkowania), 
dzi ki któremu zyskuj  atrakcyjn  wizual-
nie, przyjemnie wyg adzon  powierzchni
o równie doskona ej przyczepno ci. 

Kolorystyka p yt to dwa zestawy barw: 
jesienne inspiracje (jasny be , be , br z) 
oraz ze szlachetno ci  po drodze (mar-
mur i granit). Dost pne s  równie  niezwy-
kle efektowne p yty o strukturze upka lub 
piaskowca. Szczególnie korzystnie prezen-
tuje si  ciep y kolor o symbolu 4E05, zbu-
dowany wy cznie z w oskich kruszyw.   

JE LI RELAKS TO TYLKO NA 
TARASIE
Jaki jest przepis na idealny taras? Przede 
wszystkim nale y zachowa  stylistyczn
jedno , prostot  i w a ciw  relacj  mi -
dzy estetyk , a funkcj  u ytkow  tara-
su. Nawierzchnie z du ych, najcz ciej ja-
snych p yt wiadcz  o wyrobionym gu cie 
w a cicieli. W razie potrzeby mo na wy-
korzysta  efekt kontrastu. W a nie w ta-
kim miejscu przyjemnie jest wypi  wspól-
n  porann  kaw , popo udniow  herbat
z rodzin , czy wreszcie wieczorn  lampk
wina z przyjació mi.  

Taras – domowy azyl
Dom jednorodzinny niemal jednoznacznie kojarzy si  z zalet
posiadania w nim tarasu. Zwykle jest to przygotowane do 
odpoczynku miejsce z widokiem na ogród. Sprawdza si  te  jako 
jadalnia i miejsce towarzyskich spotka .

BUSZREM – p yty ROCK oraz BLUES 
grubo : 38 mm
wymiary: 40 × 40 cm; 40 × 60 cm
formy wyko czenia powierzchni: rutowana, 
curlingowana (szczotkowana), struktura upka, 
struktura piaskowca
dost pne barwy: jasny be , be , br z (jesienne 
inspiracje); marmurowy, granitowy 
(ze szlachetno ci  po drodze); miodowy, 
czerwony, pieprz i sól, czarny 
przeznaczenie: tarasy, cie ki ogrodowe, place, 
skwery, pasa e handlowe
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