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SWOBODA KREOWANIA PRZESTRZENI

n   BRUK-BET Sp. z o.o.

Nieciecza 199, 33-240 Żabno, infolinia: 801 209 047, www.bruk-bet.pl

BRUK-BET

Już od trzydziestu trzech lat produkty firmy Bruk-

Bet cieszą się ogromnym uznaniem właścicieli 

przydomowych ogrodów, inwestorów oraz archi-

tektów. Oferta firmy wyróżnia się bogactwem 

wzorów i wyjątkową paletą kolorystyczną, inspi-

rowaną barwami spotykanymi w naturze. Szeroki 

asortyment wyrobów dla domu i ogrodu pozwala 

tworzyć niepowtarzalne kompozycje nawierzchni 

oraz innych elementów małej architektury.

Laminowane kostki brukowe

Ekskluzywne nawierzchnie z linii PRESTIGE i TOP 

PRESTIGE firmy Bruk-Bet® dają ogromne możliwości 

aranżacyjne. Doskonale sprawdzają się zarówno na 

posesjach eleganckich, jak i zaaranżowanych w nowo-

czesnym czy rustykalnym stylu. Zróżnicowane rozmia-

ry i grubości kostek pozwalają wykorzystywać je jako 

nawierzchnie podjazdów do garażu, ścieżek ogrodo-

wych czy zabudowy tarasów. Wszystkie kostki bruko-

we z tej serii zabezpieczane są przed zabrudzeniami 

już w trakcie procesu produkcji specjalnym systemem 

Perlon®, określanym poprzez wskaźniki ochrony 

powierzchni Lamino 1, Lamino 3, Lamino 5.

Innowacyjna ochrona Perlon® kluczem do czystych 

nawierzchni

Innowacyjny system ochrony PERLON® polega 

na powlekaniu powierzchni na etapie produkcji 

odpowiednimi środkami modyfikowanych żywic 

o zaplanowanych własnościach fizycznych i użyt-

kowych. Głównym celem skutecznej ochrony przed 

zabrudzeniem jest stworzenie warstwy izolacyjnej 

zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń w strukturę 

betonu, jak również migrację wykwitów z betonu na 

jego powierzchnię. Nie powstają zabrudzenia zarówno 

pochodzenia spożywczego, po których często zostają 

trudne do usunięcia przebarwienia, jak i pozostałe, 

wynikające z codziennego użytkowania nawierzchni 

np.  plamy smaru czy oleju czy ślady po przyklejonej 

gumie do żucia. 

Taras marzeń

Taras, stanowiąc połączenie domu z ogrodem, powi-

nien harmonizować bowiem zarówno z otoczeniem 

budynku, jak i jego wystrojem. Teraz, za sprawą 

nowych, wielkoformatowych płyt tarasowych z serii 

REZYDENCJA® projektowanie przydomowej strefy 

wypoczynku staje się piękne i funkcjonalne. Szczelna 

powierzchnia licowa elementów przywodzi na myśl 

najwyższej próby płytki ceramiczne, jednak ich zabu-

dowa może odbywać się bezpośrednio na podłożu 

gruntowym. Unikalne perłowe wykończenie METALIC-

COLOR i METALIC-MIX oraz rewolucyjny system ochro-

ny PERLON sprawią, że wykonane z ich udziałem tara-

sowe aranżacje staną się obiektem zachwytu gości, 

a właścicielom służyć będą na lata.

Płyty brukowe wielkoformatowe w formacie XXL

Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykończenia nowych 

płyt serii NOVATOR® są odpowiedzią na wciąż rosnącą 

popularność modernistycznego stylu w architekturze. 

Efekt ten z łatwością uzyskamy stosując duże, geome-

tryczne płyty brukowe z tej serii  w kształcie ponad-

czasowych prostokątów i kwadratów o wymiarach 

od 20 x 20 cm aż do wielkich formatów 60 x 120 cm. 

Specjalnie dedykowane dla budownictwa miejskie-

go, płyty brukowe NOVATOR® CITY o grubości 8, 12 

i 16 cm, w zależności od wielkości formatu, pozwalają 

także na ruch kołowy ciężkich pojazdów technicznych 

i pożarniczych, dając tym samym niemal nieograniczo-

ne możliwości aranżacyjne w przestrzeni prywatnej 

i miejskiej.

   

Betonowe meble

Meble z betonu cechują się trwałością, odpornością 

na warunki atmosferyczne i solidnością. Stanowią 

wizytówkę przestrzeni takich jak rynki, dziedzińce, 

parki, skwery ale znajdą również zastosowanie 

w przydomowych ogrodach i tarasach. Piękne 

betonowe kule, okazałe betonowe donice czy ławki 

i siedziska stanowić będą przyciągający uwagę detal 

architektoniczny oraz nadadzą otoczeniu elegancki, 

praktyczny i nowoczesny charakter.

Architektura ogrodowa

Wyroby firmy Bruk-Bet® przeznaczone do budowy ele-

mentów małej architektury ogrodowej wyróżnia uni-

katowy wygląd oraz wyjątkowa trwałość. Firma posia-

da elementy do budowy wolnostojących ogrodzeń, 

ale także do wielopoziomowych rabat, tarasowych 

klombów, murków, rozgraniczeń, obrzegowań tarasów 

i schodów. Ściany ABAKUS®, w nowych formatach XL 

od 60 do nawet 250 cm wysokości, mogą tworzyć ele-

ment murowy stanowiący zasłonę widokową.

Najwyższy stopień piękna 

Oferta systemów schodowych firmy Bruk-Bet® jest bar-

dzo szeroka. Można w niej znaleźć stopnie schodowe 

blokowe, nawiązujące do stylowych posesji dworskich, 

a także stopnie narożne, łukowe i okładzinowe, które 

dzięki szlifowanym i śrutowanym powierzchnią lico-

wym, doskonale współgrają z wykwintną zabudową 

rezydencyjną, jak również z nowoczesną architekturą. 

Wszystkie stopnie schodowe Bruk-Bet® gwarantują 

stabilne i trwałe realizacje zarówno w ogrodzie, jak 

i przy domu.

PERLON PERLON PERLON

LAMINO 1LAMINO 3LAMINO 5
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Rezydencja® Architect® 
Kolory: granit jasny teratec/terazzo, diabaz teratec/terazzo, gresso koralowe teratec/

terazzo, marmur biały teratec/terazzo, granit szary teratec/terazzo, gresso białe teratec/

terazzo, gresso szare teratec/terazzo, perła biało-srebrna, perła stalowa, perła stalowo-

-srebrna, perła kremowo-beżowa, perła kremowa jasna, perła srebrno-stalowa, otoczak 

szary, otoczak bursztynowy. Wymiary [cm]: 40/40, 60/40, 80/40, 60/60, 80/80.

Deska ogrodowa
Kolory: świeże drewno, stalowy, brzoza, brąz patyna. Wymiary desek [cm]: 
22,5/120, 22,5/90, 22,5/67,5, 30/90, 30/120, 22,5/22,5, 45/120, 15/45, 15/60, 

45/90 (deska dzielona na 2 i na 3), 45/120 (deska dzielona na 2 i na 3).

Rezydencja® Romantica®
Kolory: perła biało-srebrna, perła kremowo-beżowa, perła srebrno-stalowa, perła 

stalowa, biały, kremowy, beżowy, szary jasny, szary ciemny, stalowy, melanż biały, 

melanż kremowy, melanż beżowy, melanż szary, melanż stalowy. Wymiary [cm]: 
40/20, 40/40, 60/40, 60/60, 80/40, 80/80.

Novator® Rezydencja®
Kolory: perła biało-srebrna, perła kremowo-beżowa, perła srebrno-stalowa, perła 

stalowa, perła stalowo-srebrna, satino jasnoszare, satino szare, satino stalowe, wa-

pień spiżowy, wapień dewoński, cappuccino. Wymiary [cm]: 40/40, 45/30/30, 

40/30/20/15/20, 80/60/40, 60/40/30/20/60, 42,6/30x15, 80/80.

Prospect®
Kolory: perła biało-srebrna, perła kremowo-beżowa, perła srebrno-stalowa, perła 

stalowa, perła stalowo-srebrna, tytan biały, tytan kremowy, tytan szary jasny, tytan 

stalowy, biały, szary jasny, kremowy, szary ciemny, karbon.

Wymiary [cm]: 32/16, 24/16, 16/16.

Symfonia®
Kolory: perła srebrno-stalowa, perła stalowo-srebrna, perła biało-srebrna, perła 

kremowo-beżowa, tytan biały, tytan koralowy, tytan szary jasny, tytan stalowy. 

Wymiary [cm]: 30/20, 20/20, 20/10, 10/10.

Donice
Kolory: perła biała, perła grafitowa. Wymiary [cm]: 40/80/40, 80/80/40, 

40/120/40, 50/50/100, 50/100/50, 50/50/50, 40/40/45 trapezowe: 30/30/50/50/90, 

40/40/60/60/120.

Architect® Stopnie blokowe
Kolory: granit jasny teratec/terazzo, diabaz teratec/terazzo, gresso koralowe teratec/

terazzo, marmur biały teratec/terazzo, gresso stalowe teratec/terazzo, granit szary 

teratec/terazzo, gresso białe teratec/terazzo, gresso szare teratec/terazzo, granit 

kremowy teratec/terazzo, gresso stalowe terazzo/teratec. Wymiary [cm]: 
80/100/120/160/200/35/15, 160/200/40/18.

Murki Gardenit®
Kolory:  brekcja krabon, brekcja spiżowa, brekcja żółta, tytan kremowy, brekcja 

cappuccino, piaskowiec żółty. Wymiary bloczków [cm]: 15/7,5, 22,5/15, 22,5/22,5, 

22,5/7,5, 30/15, 30/22,5, 30/7,5, 45/15, 45/22,5.
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