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PIĘKNO PONAD CZASEM

Od blisko trzydziestu lat produkty firmy Bruk-Bet cieszą się ogromnym uznaniem 

właścicieli przydomowych ogrodów, inwestorów oraz architektów. Oferta firmy 

wyróżnia się bogactwem wzorów i wyjątkową paletą kolorystyczną, inspirowa-

ną barwami spotykanymi w naturze. Szeroki asortyment wyrobów dla domu 

i ogrodu pozwala tworzyć niepowtarzalne kompozycje nawierzchni oraz innych 

elementów małej architektury.

SZLACHETNE KOSTKI BRUKOWE

Ekskluzywne nawierzchnie z linii Prestige firmy Bruk-Bet dają ogromne możliwo-

ści aranżacyjne. Doskonale sprawdzają się zarówno na posesjach eleganckich, jak 

i zaaranżowanych w nowoczesnym czy rustykalnym stylu. Zróżnicowane rozmia-

ry i grubości kostek z serii Prestige pozwalają wykorzystywać je jako nawierzch-

nie podjazdów do garażu, ścieżek ogrodowych czy zabudowy tarasów. Wszystkie 

kostki brukowe z tej serii zabezpieczane są przed zabrudzeniami już w trakcie 

procesu produkcji specjalnym systemem Hydrostop. 

TARAS, NATURALNIE

Płyty tarasowe z serii REALIT łączą w sobie wygląd inspirowany naturalnymi 

materiałami z wysoką trwałością, którą gwarantuje najnowsza technologia 

produkcji. Płyty REALIT swoim wyglądem przypominają między innymi skałę 

trawertyn, piaskowiec czy drewno, pozostając w przeciwieństwie do swoich pier-

wowzorów odporne na uszkodzenia i wilgoć. Produkty z serii Realit wypełniają 

przydomowe tarasy i placyki ogrodowe wyjątkowym klimatem. 

WIELKA MAŁA ARCHITEKTURA

Wyroby firmy Bruk-Bet przeznaczone do budowy elementów małej architektury 

ogrodowej wyróżnia unikatowy wygląd oraz wyjątkowa trwałość. Palisady o róż-

nych wysokościach sprawdzają się przy zagospodarowywaniu terenu o zróżnico-

wanym poziomie, umożliwiając na przykład sprawne i estetyczne obudowanie 

skarp. Cegły czy pustaki UNI SPLIT, przypominające kształtem i kolorem obtłu-

czone kamienie, stanowią ciekawą alternatywę dla materiałów stosowanych 

najczęściej przy budowie ogrodzeń, rabat lub murków oporowych. 

NAJWYŻSZY STOPIEŃ PIĘKNA

Oferta systemów schodowych firmy Bruk-Bet jest bardzo szeroka. Można w niej 

znaleźć stopnie schodowe blokowe, nawiązujące do stylowych posesji dworskich, 

a także stopnie kątowe i okładzinowe, które dzięki szlifowanym i śrutowanym 

powierzchnią licowym, doskonale współgrają z wykwintną zabudową rezydencyj-

ką jak również z nowoczesną architekturą. Wszystkie stopnie schodowe Bruk-Bet 

gwarantują stabilne i trwałe realizacje zarówno w ogrodzie, jak i przy domu.

n   BRUK-BET Sp. z o.o.

ul. Mroźna 18, 33-102 Tarnów, infolinia: 801 209 047, www.bruk-bet.pl
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