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BRUK-BET® to czo owy producent najpi kniejszych kostek dekoracyj-

nych. Firma istnieje na polskim rynku od 1984 roku. Jest niekwestiono-

wanym liderem w zakresie nowatorstwa i ró norodno ci zastosowania 

swoich wyrobów, przekraczaj c tym zachodnie standardy.

Wyroby ciesz  si  du ym uznaniem w ród szerokiej grupy inwesto-

rów. Od pocz tku dzia alno ci firma BRUK-BET nastawiona jest na 

spe nianie wci  rosn cych oczekiwa  i wymaga  swoich Klientów 

– ci gle poszerza asortyment produkowanych wyrobów oraz dosko-

nali ich jako .

Wyroby BRUK-BET stanowi  wyj tkowo bogat  ofert  w zakresie prze-

znaczenia, asortymentu, wzornictwa oraz kolorystyki. 

Oferowane wyroby dost pne s  w niespotykanej dot d w Polsce 

ró norodno ci powierzchni licowych oraz szerokiej gamie kolory-

stycznej. 

Najpi kniejsze kostki dekoracyjneNajpi kniejsze kostki dekoracyjne
Oferta obejmuje szerok  gam  uszlachetnionych kostek brukowych. 

Ogromna ró norodno  pozwala na dokonanie ich podzia u ze wzgl -

du na kszta t, rodzaj powierzchni licowej, kolorystyk , przeznaczenie 

itd.Seria MULTIGRAN® zadowoli wszystkich, którzy doceniaj  pi kno 

naturalnych wirów i grysów. Seria COLOR-MIX® to wysmakowane 

po czenie dwóch lub trzech odcieni kolorów podstawowych daj -

cych charakterystyczne efekty przebarwie  lub smug. Seria ANTIC®

to kostki stylizowane w kierunku celowego postarzenia, przy spe -

nieniu nowoczesnych wymogów jako ci. Wyroby serii RUSTICAL®

posiadaj  szorstkie, rustykalne, a zarazem przeciwpo lizgowe 

powierzchnie licowe. Szlachetne piaski tworz  zgrane kompozy-

cje kolorystyczne, s  zdecydowanie widoczne na tle naturalnych 

oraz pastelowych kolorów osnowy.

Creativ® to niezwykle urokliwe 

kostki ma ych rozmiarów o wy-

bitnie naturalnym charakterze. 

Creativ® umo liwia w dowolny 

sposób ukszta towa  nawierzch-

ni , tworz c  regularne lub swo-

bodne formy geometryczne, 

ró norodne linie przebiegu oraz 

wzory zdobnicze – uki, wachla-

rze, szarfy, prostoliniowe rz dy, 

mozaiki oraz wype nienia.

TEGULA® stylizowane s  w kie-

runku celowego postarzenia, przy 

spe nianiu wszelkich wymogów 

nowoczesnej jako ci, dzi ki cze-

mu buduj   ponadczasowe pi k-

no naturalnego bruku. Kostki te 

doskonale harmonizuj  z ka dym

otoczeniem oraz ro linno ci , za-

razem wpisuj c si  dobrze w sta-

r , jak i now  zabudow .

LOGO® tworzy  sze   zbli onych 

wymiarowo, lekko trapezowych, 

obt uczonych ma ych kostek, 

na laduj cych naturalne kostki 

amane. Jest to system o szcze-

gólnych walorach estetycznych 

i kreatywnych. Umo liwia u o e-

nie niemal dowolnych wzorów, 

zw aszcza kó , uków, wachlarzy, 

usek, szarf itd. 

ATENY® to kostka dla poszukuj -

cych najwy szych warto ci, nie-

powtarzalnych wzorców natury 

oraz posmaku historii. Regularny, 

elegancki wygl d starannie wy-

stylizowanych kostek, nieregular-

ne oraz pasmowe wzory u o e

podwy szaj  warto  powierzch-

ni brukowych.

Stare Miasto® dzi ki lekko po-

fa dowanym powierzchniom li-

cowym, agodnie zaokr glonym 

kraw dziom i szerokim spoinom, 

tworz  spokojny, klasycznie sar-

macki, regularny obraz. Dzi ki 

tej kostce historyczna zabudo-

wa otrzymuje nowe tchnienie, 

natomiast wspó czesne budow-

nictwo indywidualne, zyskuje 

szczególne podkre lenie i do-

stojn  opraw .

Symfonia® eksponuje pi kno 

ods oni tych drobnoziarnistych 

kruszyw szlachetnych takich jak 

marmur, kwarc, itd. Dope nienie 

stanowi bogata kolorystyka sub-

telnych odcieni pastelowych barw 

oraz ceg y klinkierowej.
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