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NOWE TRENDY W ARANŻACJACH TARASÓW 
– PŁY T Y TARASOWE PRESSTONE
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Z myślą o osobach poszukujących nowych rozwiązań aranżacyjnych, a także 

ceniących sobie styl i nowoczesną elegancję, firma POZBRUK stworzyła kolekcję 

płyt tarasowych PRESSTONE. Stanowi ona alternatywę dla tradycyjnych płytek 

ceramicznych dającą szerokie spektrum możliwości przy projektowaniu tarasów 

oraz balkonów.

Płytki na taras 

Taras jest sferą łączącą dom z otoczeniem, miejscem gdzie spotykają się wnętrze 

mieszkania z przestrzenią na zewnątrz. Inspiracja nowoczesnym, prostym mini-

malizmem oraz surowym stylem industrialnym pozwoli osiągnąć imponujący 

efekt. Innowacyjna kolekcja płyt tarasowych PRESSTONE dostępna jest w sied-

miu programach – łupek, trawertyn, dolomit, piaskowiec, marmur, granit oraz 

bazalt. Posiada zróżnicowane wykończenie powierzchni: gładką, nadającą się do 

wnętrz, oraz strukturalną, która ma właściwości antypoślizgowe.

Płyty tarasowe PRESSTONE – kolory i rozmiary

Płyty gładkie mogą być szlifowane lub piaskowane, natomiast strukturalne 

występują w postaci naturalnej albo szczotkowanej, co pozwala stworzyć wła-

sne kompozycje oraz wykreować indywidualną przestrzeń. Dodatkowo płyty 

w kolekcji PRESSTONE firmy POZBRUK dostępne są w czterech rozmiarach – 

30/30, 40/40, 60/60, 60/90 oraz 30/90 cm. Kolekcja łączy modny design kamienia 

będącego obecnie jednym z wiodących trendów, z właściwościami zaawansowa-

nych technicznie materiałów.

Elementy są zabezpieczone przed wilgocią i zabrudzeniami na etapie produkcji 

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii hydrofobowych h-plus oraz 

nanocząsteczek. Łatwe w utrzymaniu, mrozoodporne oraz trwałe elementy 

PRESSTONE pozwalają w pełni cieszyć się ich charakternym stylem.

Jednym z wariantów kolorystycznych w kolekcji PRESSTONE jest granit, który 

nada eleganckiego sznytu aranżacji tarasu lub balonu. Dostępny jest w różnych 

odcieniach od klasycznej szarości – granit miejski, zamkowy czy antracyto-

wy – a także w odcieniach delikatnego beżu – granit tarasowy oraz pałacowy. 

Subtelna barwa kawy z dużą ilością mleka wzbogacona o brązowe i białe ele-

menty świetnie komponuje się z zielenią w ogrodzie łącząc architekturę z naturą. 

Tarasy na dachach oraz ostatnich piętrach budynków, będące integralną częścią 

mieszkania, zyskają dzięki granitowi klasę i chłodny szyk, a balkony nabiorą cech 

małego ogródka.

n   POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J.

Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica

tel. 61 814 45 00, faks 61 814 45 05, www.pozbruk.pl

Kolekcja płyt tarasowych będąca częścią 

linii prestiżowych produktów PRESSTONE 

firmy POZBRUK dedykowana jest w za-

leżności od wykończenia na tarasy lub do 

wnętrz – na balkony, hole czy klatki 

schodowe. Szeroki zakres stosowanych 

technik wykończeniowych i  procesów 

uszlachetniania decyduje o dużej różno-

rodności programu. Poprzez odpowied-

nią obróbkę możemy uzyskać pożądaną 

dla danej przestrzeni fakturę.
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KANADA to właśnie drewno było inspiracją w powstaniu NOWOŚCI w ofercie

POZBRUK – kostki betonowej KANADA. Te imitujące drewno elementy nawierzchni, 

doskonale sprawdzą się na tarasach i ścieżkach ogrodowych. Produkt dostępny
w czterech kolorach: brzozowym, dębowym, orzechowym i mahoniowym, pozwo-

li cieszyć się naturalną strukturą drewna na dłużej.

LARGO to system cegieł o wydłużonym kształcie, powstał z inspiracji cegłą klinkie-

rową. Produkt wykonany jest z jednolitego, barwionego w masie materiału, dzięki 

czemu kolor i faktura muru przez lata pozostają takie same. Produkt dostępny 
w czterech kolorach: srebrnym, platynowym, złotym i stalowym. Unikalne wymia-

ry elementów LARGO, umożliwiają układanie różnorodnych, nieregularnych po-

wierzchni.

AMSTERDAM jest lżejszą wersją podstawowego muru GARDEO, wzorowany na na-

turalnym kamieniu. Mur zbudowany jest z pustaka łupanego o kamiennej strukturze. 

Dzięki innowacyjnej, lekkiej konstrukcji elementów montaż muru jest szybki i łatwy. 

Kolekcja charakteryzuje się ciekawymi i oryginalnymi odcieniami. Produkt dostęp-
ny w trzech kolorach: klasycznym grafitowym, a także w melanżu śnieżnym

i pustynnym.

MUR OSLO jest połączeniem niepowtarzalnej struktury kamienia z uniwersalną 

gamą kolorystyczną. Dostępny jest w trzech kolorach odpowiadających kostce bru-

kowej POZBRUK, dzięki czemu wybór odcienia pasującego do otoczenia jest bardzo 

prosty, co pozwala na budowanie kompleksowych aranżacji. System OSLO pozwala 

na bezzaprawowe wznoszenie murów w oparciu o technologię pióro-wpust.

GENUA – kolekcja murów włoskich, nawiązująca do murów łamanych. Nierówna 

struktura elementów z czterech stron przypomina estetyką naturalne kamienie. Mur 

GENUA dzięki zróżnicowanej fakturze doskonale wpisuje się w naturalny krajobraz

i jest dostępny w uniwersalnym kolorze melanżu zimowego stanowiącego połącze-

nie trzech barw. Jego elementy są gotowe do murowania, bez potrzeby dodatkowe-

go dozbrajania i zalewania co umożliwia szybki, łatwy i czysty montaż.

GRANIT NOVA ta kostka o trapezowym kształcie i niewielkich wymiarach, oferuje 

nam bardzo duże możliwości aranżacji, zarówno w linii prostej, jak i w formie łuków, 

tworząc efekt jednolitej powierzchni.

LIDO I LINEA to kostki o bardzo nowoczesnym kształcie. Wzory te najlepiej sprawdzą 

się w modernistycznym otoczeniu. Ich smukłe kształty optycznie poszerzają i wydłu-

żają przestrzeń.

PRESSTONE THI to innowacyjny systemem okładzin pozwalający na stworzenie 

efektownej elewacji w bardzo krótkim czasie. Lekkie (20 kg) i najcieńsze z dostępnych 

na rynku elementy, stanowią atrakcyjną alternatywę dla kamienia naturalnego. Duże 

płyty PRESSTONE THI powstały na bazie naturalnych kruszyw, dzięki czemu świetnie 

sprawdzą się w nowoczesnych realizacjach. Sugerowany przez producenta system 

montażu nie wymaga zastosowania zaprawy.

MUR ROTTERDAM zbudowany z pustaka łupanego o kamiennej strukturze, dzięki 

czemu jest lżejszy i łatwiejszy w montażu. Ograniczona waga pustaków Rotterdam 

ułatwia prace montażowe, a specjalna konstrukcja elementów pozwala na szybką

i łatwą budowę muru, bez używania zaprawy i czasochłonnego spoinowania.
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