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prezentacja firmowa 

KOSTKA BRUKOWA

„DREWBET” Sp. z o.o. Zakład nr 2 rozpoczęła działalność

w branży wyrobów betonowych w 2000 r. Produkcja kostki

brukowej i galanterii betonowej rozszerzyła asortyment wyro-

bów  P.P.H.U. „DREWBET” s.j. Zakład nr 1. W ciągłej produkcji

i sprzedaży firma oferuje kostkę o grubościach 6, 8,10 cm

w szerokiej gamie kolorów i kształtów; jak również wyroby

galanterii betonowej. 

Znajdują one zastosowanie na podjazdach, ścieżkach ogrodo-

wych czy tarasach; jak również jako nawierzchnie na placach,

ciągach pieszych i parkingach.

Nowoczesne linie technologiczne firmy Schlosser, wykwalifi-

kowana kadra, dziesięcioletnie doświadczenie w połączeniu

z surowcami najwyższej jakości pozwalają na produkcję wy-

robów spełniających najwyższe wymagania jakościowe, po-

twierdzone aprobatami technicznymi Instytutu Badawczego

Dróg i Mostów w Warszawie. 

Wyroby firmy przeszły pomyślnie badania w Niemczech, po-

nadto podlegają bieżącej kontroli w zakładowym laborato-

rium. „Drewbet” Sp. z o.o. jest członkiem Stowarzyszenia Pro-

ducentów Brukowej Kostki Drogowej w Bydgoszczy. Firma ma

własny tabor samochodowy, z żurawiami wyładowczymi. 

Na życzenie klienta wysyłane są bezpłatnie katalogi. Dział pro-

jektowy świadczy usługi w zakresie aranżacji nawierzchni

z kostki brukowej.

OGRODZENIA

„Drewbet” Sp. z o.o. istnieje od 1995 r. Zajmuje się

głownie  produkcją i sprzedażą ogrodzeń betonowych,

drewnianych, bram oraz furtek. Firma zapewnia szeroki

asortyment i wysoką jakość oferowanych produktów.

Estetyka i trwałość, którymi cechują się nasze wyroby po-

zwalają na eleganckie wykończenie zarówno prywatnych

posesji jak i placów handlowych, przemysłowych oraz

ogrodów. Prostota konstrukcji naszych ogrodzeń umoż-

liwia samodzielny, szybki i łatwy montaż. 

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie montażu tychże

ogrodzeń zgodnie z życzeniem klienta. Świadczymy także

usługi w zakresie sprzedaży drewna budowlanego tj. tarcicy,

więźby dachowej oraz wyrobów ogrodowych, w tym także

palisady rolborderów, donic, stołów i innych związanych z za-

gospodarowaniem tzw. terenu zielonego.

Kostka brukowa i ogrodzenia

DREWBET Sp. z o.o. 

Kostka Brukowa

ul. Górnicza 1,  42-100 Kłobuck

tel./faks 034 317 39 97 do 98

e-mail: drewbet@drewbet.pl

P.P.H.U. DREWBET s.j. 

Ogrodzenia, Tartak

Zbrojewsko 14,  42-165 Lipie

tel./faks 034 318 90 27 do 28

e-mail: drewbet1@drewbet.pl
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