
Prezentacja firmowa

Dzi  nie trzeba ju  chyba nikogo przekonywa ,

e obok funkcji u ytkowych musz  one po pro-

stu cieszy  oko, doskonale uzupe nia  otocze-

nie, a jednocze nie przez lata zachowywa  naj-

wy sz  jako . Poza kostkami przemys owymi 

spó ka Poz Bruk przygotowa a bardzo szeroki 

wybór kostek ogrodowych, opracowuj c i wdra-

aj c cztery niezale ne programy, w ramach któ-

rych oferuje kilkana cie rodzajów kostek w wie-

lu wariantach kolorystycznych i poddawanych 

ró nym rodzajom obróbki:

Program NOVA
Powierzchnia kostek pokryta jest warstw  szla-

chetnych, amanych kruszyw w 7 naturalnych 

barwach. Trapezowy kszta t kostki Granit Nova 

stwarza mo liwo  kreowania p aszczyzn o do-

wolnym niemal przebiegu zarówno w liniach pro-

stych, jak i po ukach. Grupa Plaza Nova idealnie 

nadaje si  do nowoczesnych aran acji. Estetyk

podnosz  regularne, geometryczne kszta ty.

Program DEKORA
Nawierzchnie zainspirowane brukami miejski-

mi, mnogo  kszta tów i barw pozwalaj  w nie-

powtarzalny sposób zaaran owa  p askie po-

wierzchnie, schody, tarasy i podesty.

Program EPOKA
Specyficzny kszta t i sposób postarzania kostek 

daje efekt nawierzchni z minionej epoki przy jed-

noczesnym zachowaniu wysokiej praktyczno ci 

w u ytkowaniu.

Program NATURA
Nowo  firmy Poz Bruk, w sk ad której wchodz

nowe kszta ty i kolory. Ca y program jest bar-

dzo zbli ony do kamieni naturalnych, idealnie 

komponuj c si  z zieleni  ogrodow . Kostkom 

towarzysz  ciekawe propozycje w ramach tzw. 

ma ej architektury ogrodowej. O ile nawierzch-

nie z kostek brukowych trwale ju  wpisa y si

w nasz krajobraz, o tyle nadal swoist  nowo ci

s  nawierzchnie z p yt posadzkowych produ-

kowanych w ramach programu PRESSTONE.

Wprasowuj c w beton specjalnie wyselekcjo-

nowanie, wysokogatunkowe kruszywa szla-

chetne, a nast pnie poddaj c ten produkt spe-

cjalistycznej obróbce i wyko czeniu, uzyskuje 

si  niezwyk ej urody p yty doskonale imituj -

ce naturalny kamie .

Na potrzeby systemu Presstone wdro ono sie-

dem programów produkcji, ró ni cych si  rodza-

jem i wymiarami kruszyw, a tak e struktur  po-

wierzchni – g adkie: Granit, Bazalt, Marmur, 

Piaskowiec i Dolomit, oraz strukturalne: upek 

i Trawertyn. Wielk  ró norodno  oferty zapew-

niaj  z o one procesy wyko czania i uszlachet-

niania powierzchni (piaskowanie, szczotkowa-

nie, szlifowanie, polerowanie oraz kombinacje 

tych technik). Stosowana technologia pozwala 

na wykonywanie indywidualnych wzorów po-

przez piaskowanie z u yciem dowolnie zapro-

jektowanego szablonu, natomiast cz c elemen-

ty systemu Presstone z kostkami ogrodowymi lub 

przemys owymi, mo na uzyska  jeszcze bardziej 

wyj tkowy i niepowtarzalny efekt.
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Nawierzchnie z pasj
Od pocz tku swego istnienia, czyli ju  od 25 lat, 

Poz Bruk zmienia nasz sposób my lenia o ota-

czaj cych nas nawierzchniach.
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