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Szeroka paleta barw, kształtów oraz zastoso-

wanie różnych kruszyw sprawia, że na-

wierzchnie z kostki brukowej dają mnóstwo

możliwości aranżacji przestrzeni w ogro-

dzie. Powstają z nich zarówno jednokoloro-

we podjazdy, jak i fantazyjnie ułożone ścież-

ki, podłoga tarasów czy nawierzchnia gara-

ży i placów zabaw dla najmłodszych. Do li-

sty niezaprzeczalnych zalet kostki betono-

wej trzeba też dopisać to, że to tani i łatwo

dostępny materiał.

W ich produkcji specjalizuje się firma

DREWBET Sp. z o.o., która klientom przy

zakupie kostki powyżej 100 m2 wykona dar-

mowy projekt. Jako producent dowozi ją

specjalistycznym sprzętem, między innymi

ciągnikami samochodowymi z naczepami

i samochodami ciężarowymi z żurawiami

wyładowczymi.

KOLEKCJA NA LATA

Nowoczesne linie technologiczne firmy

Schlosser, wykwalifikowana kadra, dziesię-

cioletnie doświadczenie oraz zastosowanie

surowców najwyższej jakości – to standard

proponowany przez firmę DREWBET. Jej

wyroby spełniają najwyższe wymagania ja-

kościowe potwierdzone aprobatami tech-

nicznymi Instytutu Badawczego Dróg

i Mostów w Warszawie. Przeszły one rów-

nież pomyślnie badania w Niemczech, po-

nadto podlegają ciągłej kontroli w zakłado-

wym laboratorium. Kostka Złota Jesień to

jedna z dwóch najnowszych propozycji fir-

my DREWBET. Mieszanka dwóch lub

trzech kolorów w ciepłych barwach złotej

polskiej jesieni doskonale komponuje się

z naturalnymi materiałami, takimi jak ka-

mień czy drewno, a tym samym pozostaje

w harmonii z otoczeniem.

Kostka produkowana jest we wzorach:

RODOSSE Drewbet, HOLLAND 

Drewbet, GRANIT Drewbet, KOŁO

Drewbet oraz jako płytka chodnikowa

35 x 35 cm; w trzech wariantach kolory-

stycznych.

Inna propozycja to dwuwarstwowa kostka

śrutowana. Pokryta jest warstwą wierzchnią

z kruszywa naturalnego. Do złudzenia

przypomina kostkę kamienną, co nadaje jej

szlachetny, elegancki wygląd.

Firma oferuje też płyty chodnikowe 

(50 x 50 cm i 35 x 35 cm), kostki obijane

i przemysłowe (grubość 6, 8 i 10 cm) oraz

płyty ażurowe, które układa się na podjaz-

dach i w miejscach parkingowych.

Bez problemu do ogrodowych nawierzchni

można dobrać również galanterię betono-

wą, na przykład krawężniki: drogowe, łu-

kowe, skośne i najazdowe oraz obrzeża i pa-

lisadę.

Kolorowe nawierzchnie

PREZENTACJA

Materiał na ścieżki i podjazdy

wybiera się wyjątkowo starannie:

ma służyć w dobrym stanie 

długie lata i cieszyć oczy jako 

wizytówka posesji. Szczególnie

gdy jest ułożony w ciekawy wzór.

Śląskie, Małopolskie
tel. 0609 055 150

e-mail: 

s.mostowy@drewbet.pl

Opolskie, Dolnośląskie
tel. 0609 055 160

e-mail: 

p.grondys@drewbet.pl

Śląskie, Łódzkie, Wielkopolskie
tel. 0609 492 101

e-mail: 

m.kotowicz@drewbet.pl

Świętokrzyskie, Śląskie, Łódzkie
tel. 0695 056 690

e-mail: 

e.ziental@drewbet.pl

Grzyb-Kotynia-Rogaczewski Spółka Jawna

ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck

tel./faks 034 317 39 97 (98)

e-mail: drewbet@drewbet.pl

www.drewbet.pl
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