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DREWBET oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie za-

gospodarowania przestrzeni architektonicznej począwszy

od ogrodów i posesji prywatnych aż po obiekty użyteczno-

ści publicznej i ciągi komunikacyjne. 

Nowoczesne linie technologiczne firmy Schlosser, wy-

kwalifikowana kadra, dziesięcioletnie doświadczenie

oraz zastosowanie surowców najwyższej jakości – to

standard proponowany przez firmę DREWBET. Nasze

wyroby spełniają najwyższe wymagania jakościowe po-

twierdzone aprobatą techniczną Instytutu Badawczego

Dróg i Mostów w Warszawie. Ponadto podlegają ciągłej

kontroli w zakładowym laboratorium, zgodnie z norma-

mi Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów

wprowadzane są corocznie nowe produkty. W trakcie pro-

cesu technologicznego nasze wyroby poddawane są spe-

cjalnym procesom obróbki i uszlachetniania betonu.

Kostka Złota Jesień to jedna z dwóch najnowszych propozy-

cji firmy DREWBET. Mieszanka dwóch lub trzech kolorów

w ciepłych barwach złotej polskiej jesieni doskonale kompo-

nuje się z naturalnymi materiałami takimi jak kamień czy

drewno, a tym samym pozostaje w harmonii z otoczeniem. 

Inna propozycja to dwuwarstwowa kostka śrutowana. Po-

kryta jest warstwą wierzchnią z kruszywa naturalnego. Do

złudzenia przypomina kostkę kamienną, co nadaje jej szla-

chetny, elegancki wygląd.Aby uzyskać jak najlepszy efekt ar-

chitektoniczny i estetyczny otoczenia domu, nasi projektan-

ci wykorzystując Państwa pomysły i wizje przygotują projek-

ty zgodne z najnowszymi trendami w kształtowaniu na-

wierzchni z kostki brukowej. Szeroka paleta barw, kształtów

oraz zastosowanie różnych kruszyw sprawia, że nawierzch-

nie z kostki brukowej dają mnóstwo możliwości aranżacji

nawierzchni. Powstają z nich zarówno jednokolorowe pod-

jazdy, jak i fantazyjnie ułożone ścieżki, podłogi garaży oraz

place zabaw dla najmłodszych. 

Ofertę firmy uzupełniają elementy małej architektury

takie jak: palisady betonowe, obrzeża, krawężniki: dro-

gowe, łukowe, skośne i najazdowe oraz korytka ścieko-

we. DREWBET posiada własny tabor samochodowy

z żurawiami samowyładowczymi co skraca okres reali-

zacji zamówień.

Kostka brukowa 

Grzyb-Kotynia-Rogaczewski  
Spółka Jawna

ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck
tel./faks 034 317 39 97 (98)
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Śląskie, Małopolskie,
tel. 0 609 055 150

e-mail: s.mostowy@drewbet.pl

Opolskie, Dolnośląskie
tel. 0 609 055 160

e-mail: p.grondys@drewbet.pl

Śląskie, Łódzkie, Wielkopolskie
tel. 0 609 492 101

e-mail: m.kotowicz@drewbet.pl

Świętokrzyskie, Śląskie, Łódzkie
tel. 0 695 056 690

e-mail: e.ziental@drewbet.pl
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