
Prezentacja firmowa

W ci g ej produkcji i sprzeda y firma posiada 

kostk  o grubo ciach 5, 6, 8, 10 cm

 w szerokiej gamie kszta tów i kolorów:

Sonata Drewbet • Rodosse Drewbet • Artbruk 

Drewbet • Sycylijska Drewbet • Costa Verde 

Drewbet • Cypryjska Drewbet • amana Drewbet 

• Granit Drewbet • Costa Brava Drewbet • Holland 

Big Drewbet • P yta chodnikowa 35 × 35 • Holland 

Drewbet • Behad Drewbet.

 oraz wyroby galanterii betonowej:

kraw niki drogowe (proste, ukowe, sko ne, 

najazdowe) • obrze a, oporniki • palisady • ko-

rytka ciekowe

Wychodz c naprzeciw rosn cym wymaga-

niom klientów, wprowadzamy corocznie nowe 

produkty. W trakcie procesu technologicznego 

nasze wyroby poddawane s  specjalnym proce-

som obróbki i uszlachetniania betonu.

Kostka brukowa

Z OTA JESIE

Jedn  z pierwszych firm, które wprowadzi y do 

swojej oferty kostk  brukow  w barwach z otej 

jesieni, by a firma DREWBET. Mieszanka dwóch 

lub trzech kolorów w ciep ych barwach polskiej 

z otej jesieni doskonale komponuje si  z natural-

nymi materia ami, takimi jak kamie  czy drew-

no i pozostaje w harmonii z otoczeniem.

Kostka brukowa P UKANA

Szeroki asortyment kostek brukowych w 2009 

roku zosta  wzbogacony o odmian  p ukan . Jest 

to dwuwarstwowa kostka p ukana z charaktery-

styczn  rustykaln  powierzchni . Wierzchnia 

(górna) warstwa kostki poddawana jest obróbce 

uszlachetniaj cej polegaj cej na wyeksponowa-

niu barwnego kruszywa w procesie p ukania (ze 

wie ego betonu wymywany jest zaczyn cemen-

towy, przez co ods aniane s  ziarna kruszywa). 

Dodatek szlachetnych grysów nadaje charakte-

rystyczny wygl d zbli ony do naturalnego ka-

mienia. Oprócz walorów estetycznych p ukana 

powierzchnia kostki brukowej zapewnia wyso-

kie w a ciwo ci antypo lizgowe. Kostka brukowa POSTARZANA

Kostka brukowa COSTA BRAVA Drewbet to jed-

na z najnowszych propozycji firmy DREWBET. 

Produkt ten poddawany jest specjalnej obróbce 

uszlachetniaj cej – procesowi postarzania, pole-

gaj cemu na delikatnym obijaniu powierzchni. 

Dzi ki temu kostka brukowa otrzymuje struktu-

r  o nieregularnych kraw dziach, co w wyj tko-

wy sposób oddaje klimat kamienia naturalnego. 

Doskona a do zastosowania w zabytkowych kom-

pleksach miejskich oraz przy stylowych pose-

sjach. Kostki postarzane wietnie wspó graj  rów-

nie  z nowoczesnymi bry ami (formami) budowli. 

Trójelementowy system pozwala na wykonanie 

oryginalnych cie ek, dróg i podjazdów. 

DREWBET Spó ka Jawna

42-100 K obuck, ul. Górnicza 1

tel./faks 34 317 39 97, 34 317 39 98

www.drewbet.pl

e-mail drewbet@drewbet.pl

Kostka brukowa DREWBET
DREWBET oferuje kompleksowe rozwi zania w zakresie zagospodaro-

wania przestrzeni architektonicznej, pocz wszy od ogrodów i posesji 

prywatnych, a  po obiekty u yteczno ci publicznej i ci gi komunikacyj-

ne. Wykwalifikowana kadra, 10-letnie do wiadczenie oraz zastosowanie 

surowców najwy szej jako ci – to standard proponowany przez firm

DREWBET. Nasze wyroby spe niaj  najwy sze wymagania jako ciowe. 

Ponadto ca y proces technologiczny podlega ci g ej kontroli w zak ado-

wym laboratorium, zgodnie z normami Unii Europejskiej.
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