
296

ba
za

.b
ud

uj
em

yd
om

.p
l

2015

W
O

K
Ó

Ł 
D

O
M

U
  /

  K
O

S
TK

A
 B

R
U

K
O

W
A

PIĘKNO PONAD CZASEM

n   BRUK-BET Sp. z o.o.

Nieciecza 199, 33-240 Żabno, infolinia: 801 209 047, www.bruk-bet.pl

Już od trzydziestu lat produkty firmy Bruk-Bet 

cieszą się ogromnym uznaniem właścicieli przydo-

mowych ogrodów, inwestorów oraz architektów. 

Oferta firmy wyróżnia się bogactwem wzorów 

i wyjątkową paletą kolorystyczną, inspirowaną 

barwami spotykanymi w naturze. Szeroki asorty-

ment wyrobów dla domu i ogrodu pozwala two-

rzyć niepowtarzalne kompozycje nawierzchni oraz 

innych elementów małej architektury.

Szlachetne Kostki Brukowe

Ekskluzywne nawierzchnie z linii Prestige firmy Bruk-

Bet dają ogromne możliwości aranżacyjne. Doskonale 

sprawdzają się zarówno na posesjach eleganckich, jak 

i zaaranżowanych w nowoczesnym czy rustykalnym 

stylu. Zróżnicowane rozmiary i grubości kostek z serii 

Prestige pozwalają wykorzystywać je jako nawierzch-

nie podjazdów do garażu, ścieżek ogrodowych czy 

zabudowy tarasów. Wszystkie kostki brukowe z tej serii 

zabezpieczane są przed zabrudzeniami już w trakcie 

procesu produkcji specjalnym systemem Hydrostop.

Elegancja na tarasie

Taras, stanowiąc połączenie domu z ogrodem, powi-

nien harmonizować bowiem zarówno z otoczeniem 

budynku, jak i jego wystrojem. Teraz, za sprawą 

nowych, wielkoformatowych płyt tarasowych z serii 

Porcelito® i Rezydencja® projektowanie przydomowej 

strefy wypoczynku staje się piękne i funkcjonalne. 

Szczelna powierzchnia licowa elementów przywodzi 

na myśl najwyższej próby płytki ceramiczne, jednak 

ich zabudowa może odbywać się bezpośrednio na 

podłożu gruntowym. Unikalne perłowe wykończenie 

COLOR-MIX METALIC oraz rewolucyjny system ochro-

ny PERLON sprawią, że wykonane z ich udziałem tara-

sowe aranżacje staną się obiektem zachwytu gości, 

a właścicielom służyć będą przez lata.

Płyty Brukowe Wielkoformatowe

Novator to ciesząca się od dawna uznaniem inwesto-

rów kolekcja płyt brukowych o grubości 8 cm, która 

w tym roku została uzupełniona o elementy grubości 

12 cm w wymiarach 60x60 i 60x120 cm. Większa gru-

bość płyt o dużym formacie 60x60 cm umożliwia ich 

zastosowanie nie tylko na przydomowych podjazdach, 

ale także na nawierzchniach placów miejskich oraz 

w przestrzeni wokół budynków użyteczności publicz-

nej, pozwalając na ruch kołowy ciężkich pojazdów 

technicznych i pożarniczych. Nowością w ofercie firmy 

Bruk-Bet jest także seria Prospect. Prospect to wielko-

gabarytowe płyty brukowe produkowane w module 

wymiarowym 20 cm i grubości 8 cm w formatach 

20/20, 40/40, 40/80, 80/80 cm, a także o grubości 

12 cm i rozmiarach 40/40, 40/80 i 80/80 cm. Płyty 

posiadają lekko fazowane krawędzie i delikatnie pofa-

lowaną teksturę licową, oraz szeroką gamę wzorów 

kolorystycznych.

Innowacyjna ochrona Perlon kluczem do czystych 

nawierzchni

W odpowiedzi na rosnące wymagania i potrzeby inwe-

storów, firma Bruk-Bet wprowadziła w grupie wyro-

bów Prestige innowacyjny system ochrony nawierzch-

ni o nazwie Perlon. Zastosowana warstwa ochronna 

zapobiega powstawaniu trwałych zabrudzeń zarówno 

tych pochodzenia spożywczego, po których często 

zostają trudne do usunięcia przebarwienia, jak i pozo-

stałych, wynikających z codziennego użytkowania 

nawierzchni np. plamy smaru czy oleju czy ślady po 

przyklejonej gumie do żucia. 

Detal i jego wielka siła

Z myślą o takich projektach firma Bruk-Bet przygoto-

wała serię betonowych elementów uzupełniających 

oraz dekoracyjnych. Piękne betonowe kule w 3 

rozmiarach i uniwersalnych barwach od bieli do grafi-

towej szarości, jak również okazałe betonowe donice 

stanowić będą przyciągający uwagę detal architekto-

niczny oraz nadadzą otoczeniu elegancki i nowocze-

sny charakter.

Wielka Mała Architektura

Wyroby firmy Bruk-Bet przeznaczone do budowy 

elementów małej architektury ogrodowej wyróżnia 

unikatowy wygląd oraz wyjątkowa trwałość. Palisady 

o różnych wysokościach sprawdzają się przy zagospo-

darowaniu terenu o zróżnicowanym poziomie, umoż-

liwiając na przykład sprawne i estetyczne obudowanie 

skarp. Cegły czy pustaki UNI SPLIT, przypominające 

kształtem i kolorem obtłuczone kamienie, stanowią 

ciekawą alternatywę dla materiałów stosowanych 

najczęściej przy budowie ogrodzeń lub murków opo-

rowych.

Najwyższy stopień piękna 

Oferta systemów schodowych firmy Bruk-bet jest bar-

dzo szeroka. Można w niej znaleźć stopnie schodowe 

blokowe, nawiązujące do stylowych posesji dworskich, 

a także stopnie kątowe i okładzinowe, które dzięki szli-

fowanym i śrutowanym powierzchnią licowym, dosko-

nale współgrają z wykwintną zabudową rezydencyjną 

jak również z nowoczesną architekturą. Wszystkie 

stopnie schodowe Bruk-Bet gwarantują stabilne i trwa-

łe realizacje zarówno w ogrodzie, jak i przy domu.

Porcelito®
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Rezydencja. Kolory: granit szary, granit jasny, granit kremowy, granit czarny, dia-

baz, piaskowiec kremowy, piaskowiec żółty, piaskowiec szary, piaskowiec grafitowy, piasko-

wiec biały, piaskowiec jasny brąz, piaskowiec czerwony, piaskowiec bordo, granodioryt, 

granit kremowo-beżowy, granit szaro-bursztynowy, granit, andezyt. Wymiary płyt 
[cm]: 40/60, 50/50.

Deska ogrodowa. Kolory: świeże drewno, stalowy, brzoza, brąz patyna. Wy-
miary desek [cm]: 22,5/120, 22,5/90, 22,5/67,5, 30/90, 30/120, 22,5/22,5, 45/120, 

15/45, 15/60, 45/90 (deska dzielona na 2 i na 3), 45/120 (deska dzielona na 2 i na 3).

Trawertyn. Kolory: kamienna szarość, słoneczny brzeg, krem prowansalski. Wy-
miary płyt [cm]: 21,7/21,7; 44,2/21,7; 44,2/44,2; 66,7/44,2.

Prospect. Kolory: wapień dewoński, pastelowa harmonia, wapień spiżowy, hematyt, 

kokos, granit beżowy, sjenit, granit czarny, granodioryt, granit beżowy, granit, andezyt, 

szary, grafit. Wymiary płyt [cm]: 40/40, 40/60, 40/80, 20/20, 80/80.

Romalit. Kolory: perła złoto-beżowa, perła kremowa jasna, perła grafitowo-srebrna, 

perła miedziana, wapień dewoński, wapień krem jurajski, pastelowa harmonia, wapień 

muszlowy, cappuccino, wapień dewoński terazzo rustical, wapień krem jurajski terazzo ru-

stical, pastelowa harmonia terazzo rustical, cappuccino terazzo rustical, granit jasny, wapień 

muszlowy terazzo rustical, granit szary terazzo rustical, bazalt  terazzo rustical, granit kre-

mowy terazzo rustical. Wymiary płyt [cm]: 67,5/45; 45/45; 45/22,5; 22,5/22,5.

Urbanit. Kolory: wapień muszlowy, wapień dewoński, perła grafitowa, granit jasny, 

granit szary, bazalt, granit kremowy, szary, grafit. Wymiary kostek [cm]: 16/16, 

24/16.

Kule. Kolory: perła biała, perła grafitowa. Wymiary kul [cm]: Ø 20, Ø 35, Ø 50. Stopnie blokowe. Kolory: granit czarny terazzo/terrazzo rustical, granit szary 

terazzo/terrazzo rustical, granit kremowy terazzo/terrazzo rustical, granit jasny terazzo/

terrazzo rustical, marmur mango terazzo/terrazzo rustical, granit miedziany terazzo/terra-

zzo rustical, granit szaro-bursztynowy terazzo/terrazzo rustical, marmur biały terazzo/ter-

razzo rustical. Wymiary stopni [cm]: 80/35/15, 100/35/15, 120/35/15, 160/35/15, 

200/35/15, 160/40/18, 200/40/18.

Gardenit. Kolory:  brekcja krabon, brekcja spiżowa, brekcja żółta, tytan kremowy, 

brekcja cappuccino, piaskowiec żółty. Wymiary bloczków [cm]: 15/7,5, 22,5/15, 

22,5/22,5, 22,5/7,5, 30/15, 30/22,5, 30/7,5, 45/15, 45/22,5.
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