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Jeste my wiadomi, e kostka brukowa stano-

wi bardzo wa ny element aran acji krajobrazu. 

Odpowiednio dobrany kszta t, kolor, struktura 

kostki potrafi  nada  otoczeniu niepowtarzal-

ny klimat.

Starannie pracowali my nad stworzeniem od-

powiedniej oferty, zawieraj cej kostk  o zró -

nicowanych w a ciwo ciach, przeznaczeniu 

a przede wszystkim wzorach. Jeste my dum-

ni z tego, e w naszej ofercie ka dy znajdzie 

co  dla siebie.

Walory estetyczne kostki s  bardzo wa ne, jed-

nak nie mniej istotne s  jej w a ciwo ci u ytkowe. 

Na nasz  kostk  brukow  dajemy Pa stwu 10 lat 

gwarancji, ale i tak jeste my przekonani, e jej y-

wotno  jest znacznie d u sza. Dysponujemy no-

woczesnym parkiem maszynowym, do produk-

cji stosujemy tylko najlepsze surowce i barwniki. 

Wszystkie te dzia ania pozwalaj  utrzyma  jako

naszych wyrobów na najwy szym poziomie.

U nas  marzenia staj  si  rzeczywisto ci …

Doskonale wiemy jak wa ne jest ws uchiwanie 

si  w potrzeby klientów. Od pomys u do realiza-

cji jest tylko krok. Dlatego na Pa stwa potrzeby 

stworzyli my dzia  projektowy, w którym marze-

nia przelewamy na papier. Nasi projektanci precy-

zyjnie skalkuluj  i doradz , jakie elementy i kolory 

galanterii betonowej najbardziej oddadz  klimat 

otoczenia i podkre l  jego pi kno, nie trac c przy 

tym indywidualnego charakteru posesji. Z kolei 

nasi fachowcy w zakresie sprzeda y doradz  ma-

teria  w zale no ci od jego zastosowania. Pomog

równie  wybra  najbardziej optymalne rozwi -

zanie dopasowane do Pa stwa potrzeb.

Prezentujemy NOWO CI
RISO MELAN  LATO – NOWO

Idealnie nadaje si  przy uk adaniu ogrodowych 

cie ek. Mo na z niej komponowa  rozmaite uki 

i okr gi. Doskonale komponuje si  z naturalnym 

granitem. Wdzi cznie wyko czona „falbank ”

jest niezwykle charakterystycznym elementem 

otoczenia.

Grubo  [cm]: 6;  Faktura powierzchni: g adka; 

Kolory: szary, br zowy, czarny, bia y,  ó ty, be o-

wy, rubinowy, melan e: pustynia, lato, jesie .

SERPENTINO i SERPENTINO ANTYK

Pi kno tkwi w szczegó ach. Dzi ki obrze u

Serpentino uzyskasz stylowe, eleganckie  wy-

ko czenie alejki lub chodnika. Jego uniwer-

salny kszta t  pozwala uk ada  d ugie, ukowe 

linie wed ug tego co dyktuje wyobra nia o pi k-

nym, romantycznym ogrodzie. Dzi ki szero-

kiej palecie barw pasuje do ka dej nawierzchni. 

SERPENTINO ANTYK  poprzez obijanie kraw -

dzi, obrze e uzyska o specyficzn  form  i kszta t.

Wybierz Serpentino antyk by nada  otoczeniu sta-

romiejskiego charakteru.

Centrala RADOM, ó kiewskiego 131/133
tel. 48 369 09 10, kom. 608 422 002

Dzia  projektowy: 48 369 09 03 lub 02
biurohandlowy@jadar.pl

Fabryka RADOM, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 369 89 10, kom. 606 222 906

rad@jadar.pl

Fabryka SKARYSZEW, ul. Wincentego Witosa 9
tel. 48 610 29 00, kom. 608 422 003

ska@jadar.pl

Fabryka GRÓJEC, ul. Armii Krajowej 29A
tel. 48 664 00 00, kom. 608 422 015

gro@jadar.pl

Fabryka KIELCE, 26-052 Sitkówka k/Kielc, 
Bolechowice 85A

tel. 41 315 05 42, kom. 608 422 011
kie@jadar.pl

SK AD FABRYCZNY OSTROWIEC
ul. Kili skiego 30

tel./faks 41 265 25 60, kom. 519 067 780

Elegancja na ka dym kroku…

ARCO Jadar

SERPENTINO Jadar

RISO MELAN  BABIE LATO Jadar
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