
Artyku  promocyjny

Nowo ci  w ofercie BUSZREM S.A. s  inno-

wacyjne p yty chodnikowe, które mog  by

alternatyw  dla kostki brukowej. Ich prosty 

kszta t a zarazem wyrafinowana i ciekawa for-

ma, gwarantuj  uzyskanie unikalnych wzorów 

nawierzchni. Produkowane w bogatej gamie ko-

lorystycznej o zró nicowanej fakturze, s ró-

d em wielu pomys ów i inspiracji. Ich niew tpli-

wym atutem, oprócz ró norodnych mo liwo ci 

aran acyjnych, jest niezwykle funkcjonalna na-

wierzchnia. Nowoczesna p yta tarasowa to daw-

na, dobrze znana forma poddana ciekawej styli-

zacji. To dominacja prostoty, która wprowadza 

sw  podstawow  g adk  lini ad i harmoni .

Obecnie produkowane s  nast puj ce  rodzaje 

p yt, w przygotowaniu kolejne ciekawe wzory. 

 Najprostsze p yty POP wietnie sprawdz

si  do budowy wszelkich chodników i skwe-

rów miejskich. P yty rutowane ROCK stwo-

rzone s  do budowy deptaków, placów, wej

i podjazdów do budynków. Z kolei p yty JAZZ 

to idealne rozwi zanie, które wietnie spraw-

dzi si  wsz dzie tam, gdzie szczególnie istot-

ny jest luksusowy  i elegancki klimat, czyli na 

przyk ad do budowy du ych powierzchni re-

prezentacyjnych, placów wystawowych, aren 

widowiskowych, pasa y handlowych.  P yta 

Piaskowiec to p yta, której wierzchnia faktura 

wiernie oddaje pi kno naturalnego piaskowca, 

dzi ki czemu wietnie harmonizowa  b dzie 

z otoczeniem ka dego domu. P yty Piaskowiec 

mog  by  z powodzeniem zastosowane do bu-

dowy tarasów, cie ek ogrodowych, eleganckich 

patio, dziedzi ców b d  skwerów. 

W ród  nowych wzorów s  p yty Techno 

i Techno ko o  maj ce powierzchni  sk adaj c

si  z ma ych kwadratów, z  których mo na w a-

twy sposób stworzy  imituj ce okr g lub proste 

geometryczne nawierzchnie. Stonowana kolory-

styka i ró norodno  sposobów uk adania spra-

wia, e nawierzchnie  prezentuj  si  niezwy-

kle okazale. Polecane g ównie na trakty piesze, 

chodniki, pasa e lub place. Wspaniale wspó -

gra zarówno z zabytkow  jak i nowoczesn  ar-

chitektur  miejsk .

Atrakcyjny wygl d p yty zawdzi czaj  spe-

cjalistycznej obróbce nawierzchni i zastosowa-

nia w ich górnej warstwie ró norodnych kru-

szyw, takich jak: granit, dolomit, bazalt, marmur, 

kwarc i innych, o frakcji do 8 mm, w ró nych 

odcieniach i barwach. P yty mog  funkcjono-

wa  samodzielnie b d  w po czeniu z kostk

brukow . Wspaniale komponuj  si  z nowocze-

sn  architektur  miejsk .

Zupe nie now  grup  w ród p yt s produk-

ty szlachetne – p yty, w których górnej war-

stwie u yto tylko naturalnych kruszyw – s

to p yty granitowe, marmurowe i bazaltowe. 

Wykorzystanie do ich produkcji naturalnych 

kruszyw nadaje im wygl d przypominaj cy na-

turalny kamie , co nadaje nawierzchniom szla-

chetny charakter. P yty szlachetne mog  mie

form   piaskowca, techno – kwadrat, techno ko o

lub funky – takie bogactwo form daje ogromne 

mo liwo ci aran acyjne. P yty doskonale wpi-

sz  si  zarówno w nowoczesn , szlachetn  ar-

chitektur  miejsk  pasa e, aleje czy reprezenta-

cyjne place i deptaki jak i domow  przy budowie 

tarasów, cie ek, skwerów. 

Wszystkie produkty Buszrem S.A. powstaj

z my l  o wszystkich, którym zale y aby otocze-

nie ich domu by o nie tylko pi knie ale i funk-

cjonalnie urz dzone. Stale urozmaicana oferta 

ma na celu trafi  w gusta najbardziej nawet wy-

magaj cego klienta.

P yty Buszrem – uk on w stron
tradycji, klasyki i prostej elegancji
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P yty TECHNOPiaskowiec

P yty granitowe

Pyty POP

Buszrem SA

Zak ad Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie 

13-214 Gralewo

tel. 23 696 55 42 do 44 faks 23 696 55 45

Sk ady Fabryczne: 

Sk ad Fabryczny nr 1, Warszawa-Regu y

Micha owice, ul. Królewska  tel.  22 723 29 59, 

696 488 860

Sk ad Fabryczny nr 2 Sulejówek,

ul. Trakt Brzeski 148,  tel. 600 301 376

Sk ad Fabryczny nr 3 Guzów,

 ul. ubie skich 4, tel. 22 398 88 58, 600 301 360

Sk ad Fabryczny nr 4 E k,

ul. ukasiewicza 1, tel  87 621 74 28,  87 621 74 33

Sk ad Fabryczny nr 5 Radom,

ul. Wolanowska  228 A, tel. 48 383 09 97, 

600 301 379
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