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PŁY T Y DEKORACYJNE PRESSTONE 
– JEDEN SYSTEM, WIELE MOŻLIWOŚCI
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SYSTEM PRESSTONE firmy POZBRUK to prestiżowe rozwiązanie używane do 

tworzenia nowoczesnych i efektownych realizacji. W skład systemu wchodzą 

płyty posadzkowe i elewacyjne oraz elementy schodowe, wykonywane 

w różnych opcjach, różniących się strukturą powierzchni oraz rodzajem kruszy-

wa. Niespotykanie duża gama barw i różnorodność formatów otwierają wręcz 

nieograniczone możliwości aranżacji. Wszystkie elementy systemu PRES STONE 

cechuje bardzo dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne, trwałość 

i korzystny stosunek jakości do ceny, dzięki czemu doskonale sprawdzają się przy 

wykończeniach nie tylko podjazdów i ścieżek ogrodowych, ale także tarasów czy 

balkonów.

Szeroki zakres stosowania

Płyty posadzkowe i elewacyjne oraz stopnie schodów systemu PRESSTONE mogą 

być stosowane w wielu rozwiązaniach konstrukcyjnych na zewnątrz i wewnątrz 

budynków mieszkalnych. Produkty PRESSTONE z powodzeniem stosowane są 

także w przestrzeni publicznej, gdzie wymagania dotyczące trwałości i odporno-

ści na zabrudzenia są wyjątkowo istotne. Potrójne zabezpieczenie – przy użyciu 

nanotechnologii – umożliwia stosowanie elementów w miejscach narażonych 

bezpośrednio na oddziaływanie wilgoci, takich jak fontanny czy baseny. 

Płyty PRESSTONE dostępne są w kilku formatach w aż w 23 wersjach wykończe-

nia, różniących się rodzajem powierzchni (piaskowane, szczotkowane, szlifo-

wane, strukturalne) oraz typami kruszywa (granitowe, bazaltowe, marmurowe 

i dolomitowe). 

Łatwy i szybki montaż

Niewątpliwą zaletą płyt PRESSTONE jest ich łatwy, szybki i tani montaż na 

specjalnych podkładkach lub woreczkach wypełnionych betonem. Metody 

montażu „na sucho” zapewniają dostęp do warstwy izolacji przeciwwilgociowej. 

Montaż płyt na podkładkach daje również gwarancję, że te nigdy się nie odparzą 

w przeciwieństwie do płyt ceramicznych i gresowych. Płyty PRESSTONE można 

także montować na podbudowie lub podbetonie, na zaprawie klejowej oraz na 

pierścieniach.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Płyty PRESSTONE już na etapie produkcji są specjalnie impregnowane, dzię-

ki czemu wykazują wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne 

oraz na ścieranie. Zastosowanie technologii NANO zabezpiecza nawierzchnię 

przed wilgocią, zabrudzeniami oraz chroni i uwydatnia kolorystykę produktów. 

Zabezpieczenie hydrofobowe H-plus zwiększa mrozoodporność, odporność na 

działanie soli i innych środków odladzających, a także zapobiega erozji betonu. 

Płyty o strukturze piaskowanej, szczotkowanej oraz strukturalnej cechuje pod-

wyższony współczynnik antypoślizgowości. Elegancka, jednolita powierzchnia 

płyt ułatwia utrzymanie ich w czystości. 

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
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LINEA i LIDO to kostki o nowoczesnym kształcie, świetnie korespondujące z odważ-

ną, współczesną architekturą. Oba programy składają się z kilku rodzajów doskonale 

pasujących do siebie elementów, które razem tworzą niepowtarzalną, oryginalną 

i inspirującą nawierzchnię. Produkty dostępne także w wersji strukturalnej. Kolory 

takie jak melanż zimowy, grafitowy i platynowy doskonale prezentują się w każdym 

otoczeniu.

ROTTERDAM to system ogrodzeniowy, zbudowany z pustaka łupanego o kamiennej 

strukturze. Ograniczona waga pustaków Rotterdam ułatwia prace montażowe, 

a specjalna konstrukcja elementów pozwala na szybką i łatwą budowę muru, bez 

używania zaprawy i czasochłonnego spoinowania. 

PRESSTONE KWARC NATURALNY to NOWOŚĆ w ofercie POZBRUK. Płyta dostępna 

jest w rozmiarze 40x40x4 cm w trzech rodzajach wykończenia powierzchni: szlifo-

wanej, piaskowanej i szczotkowanej. Jest to nowa, ekonomiczniejsza odsłona płyty 

PRESSTONE, która charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. 

GRANIT NOVA jest kostką o trapezowym kształcie i niewielkich wymiarach, która 

zapewnia bardzo duże możliwości aranżacji przestrzeni. Elementy systemu można 

układać zarówno w linii prostej, jak i w formie łuków, tworząc efekt jednolitej prze-

strzeni. 

WENECJA STRUKTURA to siedem idealnie dopasowanych do siebie kostek o struk-

turalnej powierzchni. W połączeniu ze starannie dobraną kolorystyką idealnie współ-

grają z klasyczną architekturą. WENECJA STRUKTURA w kolorze melanż zimowy to 

bestseller marki POZBRUK.

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

klinkierową. Produkt wykonany jest z jednolitego, barwionego w masie materiału, 

dzięki czemu kolor i faktura muru przez lata pozostają takie same. Unikalne wymia-

ry elementów LARGO umożliwiają układanie różnorodnych, nieregularnych po-

wierzchni.

PLAZA GRANDE NOVA jest nowoczesnym, podążającym za trendami systemem, 

który stanowi kontynuację kompatybilnego pod względem wymiarów programu 

PLAZA NOVA. W jego skład wchodzi pięć produktów w trzech zestawach przeznaczo-

nych do budowania nawierzchni z dużych elementów. Modne kolory i duży format 

sprawiają, że produkty PLAZA NOVA świetnie wyglądają w każdym ogrodzie.

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. 

STOPNIE BLOKOWE PRESSTONE to elementy, które dzięki dużej masie mogą sta-

nowić samonośne konstrukcje w przestrzeni. Wykonane są w tych samych receptu-

rach co płyty PRESSTONE, co sprawia, że stanowią kompleksowy system wykończeń.
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