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Wyroby cieszą się dużym uznaniem wśród 
szerokiej grupy inwestorów. Od początku 
działalności firma BRUK-BET nastawiona jest 
na spełnianie wciąż rosnących oczekiwań 
i wymagań swoich Klientów – ciągle poszerza 
asortyment produkowanych wyrobów oraz 
doskonali ich jakość.

Wyroby BRUK-BET stanowią wyjątkowo bo-
gatą ofertę w zakresie przeznaczenia, asorty-
mentu, wzornictwa oraz kolorystyki. Firma 
specjalizuje się w produkcji i sprzedaży ka-
mieni posadzkowych, płyt tarasowych, sze-
rokiej gamy kostek brukowych, elementów 
galanterii betonowej (zielone parkingi, doni-
ce, gazony, obrzeża, palisady) oraz elementów 
ogrodzeniowych.

Oferowane wyroby dostępne są w niespo-
tykanej dotąd w Polsce różnorodności po-
wierzchni licowych oraz szerokiej gamie ko-
lorystycznej. 

Najpiękniejsze kostki dekoracyjne – to 
oferta obejmująca szeroką gamę uszlachetnio-
nych kostek brukowych. Ogromna różnorod-
ność pozwala na dokonanie ich podziału ze 
względu na kształt, rodzaj powierzchni lico-
wej, kolorystykę, przeznaczenie itd. 

Seria MULTIGRAN® zadowoli wszystkich, 
którzy doceniają piękno naturalnych żwirów 
i grysów. 

Spełnieniem oczekiwań będzie Creativ® 
– niezwykle urokliwe kostki małych roz-
miarów o wybitnie naturalnym charakterze. 
Podstawowy zestaw pięciu kostek o nieregu-
larnych krawędziach i lekko pofałdowanej 
powierzchni licowej tworzy w zabudowach 
stosunkowo mocno zarysowane fugi zmien-
nej szerokości podkreślając ich wyrazistość 
i piękno. 

Creativ® umożliwia w dowolny sposób 
ukształtować nawierzchnię, tworząc  regular-
ne lub swobodne formy geometryczne, różno-
rodne linie przebiegu oraz wzory zdobnicze - 
łuki, wachlarze, szarfy, prostoliniowe rzędy, 
mozaiki oraz wypełnienia. Kreatywność tych 
kostek nie zna granic. Można układać je nie-
zależnie, lub w połączeniu z innymi kostkami 
szlachetnymi.

Seria COLOR-MIX® to wysmakowane po-
łączenie dwóch lub trzech odcieni kolorów 
podstawowych dających charakterystyczne 
efekty przebarwień lub smug. Seria ta zosta-
ła stworzona dla osób wymagających, cenią-
cych kolorystyczne wzorce natury oraz dyna-
mikę barwy.

Dlatego ATENY® są kostką dla poszukują-
cych najwyższych wartości, niepowtarzal-
nych wzorców natury oraz posmaku historii. 
Szeroka spoina, ostre nieregularne krawędzie, 
zróżnicowane formaty, kolorystyka mix, gład-
ka, lekko uwypuklona powierzchnia licowa, 
tworzą wyrafinowane podobieństwo do na-
turalnego, wygładzonego bruku. Regularny, 
elegancki wygląd starannie wystylizowa-
nych kostek, nieregularne oraz pasmowe wzo-
ry ułożeń podwyższają wartość powierzchni 
brukowych.

Seria ANTIC® to kostki stylizowane w kie-
runku celowego postarzenia, przy spełnieniu 
nowoczesnych wymogów jakości. Ich natu-

ralne piękno i wyszukany smak znajduje wy-
raz dopiero w zabudowanej nawierzchni bru-
kowej. 

TEGULA® za przyczyną obtłuczonych kra-
wędzi  i  naroży,  gładkiej  powierzchni  li-
cowej, odpowiednio  dobranej  kolorystyce 
oraz pięciu prostokątnym formatom budu-
ją ponadczasowe piękno naturalnego bruku. 
Nieregularnie obtłuczone krawędzie podkre-
ślają indywidualność każdej oddzielnej kostki 
oraz stwarzają niezwykły, pełny życia obraz 
spoin. Gładkie powierzchnie licowe zapew-
niają wygodę chodzenia i jazdy oraz utrzyma-
nia czystości.

Kostki te doskonale harmonizują z każdym 
otoczeniem oraz roślinnością, zarazem wpisu-
jąc się dobrze w starą, jak i nową zabudowę.

Wyroby serii RUSTICAL® posiadają szorst-
kie, rustykalne, a zarazem przeciwpoślizgowe 
powierzchnie licowe. Szlachetne piaski two-
rzą zgrane kompozycje kolorystyczne, są zde-
cydowanie widoczne na tle naturalnych oraz 
pastelowych kolorów osnowy.

Symfonia® eksponuje piękno odsłoniętych 
drobnoziarnistych kruszyw szlachetnych ta-
kich jak marmur, kwarc, itp. Kostka dostępna 
jest w bogatej kolorystyce subtelnych odcieni 
pastelowych barw oraz cegły klinkierowej.

Dopełnieniem artykułów przeznaczo-
nych dla kształtowania nawierzchni jest se-
ria REALIT, która obejmuje grupę wyrobów 
stanowiących rekonstrukcję naturalnych 
materiałów skalnych, drewna lub cerami-
ki. Wyroby te przejęły piękno naturalnych 
pierwowzorów, jednakże charakteryzują się 
większą trwałością oraz łatwością zabudowy. 
Uatrakcyjnią wygląd tarasów, ścieżek ogro-
dowych, placyków a także nawierzchni wo-
kół basenów.

BRUK-BET® to czołowy producent najpiękniejszych kostek dekoracyjnych. 
Firma istnieje na polskim rynku od 1984 roku. Jest niekwestionowanym 
liderem w zakresie nowatorstwa i różnorodności zastosowania swoich 
wyrobów, przekraczając tym zachodnie standardy.

Brukowe kostki dekoracyjne
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