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Prezentacja firmowa

BUDUJEMY DOM 9/2011

Fabryka Bruk Sp. z o. o. oferuje szlachetn  kost-

k  brukow  i p yty tarasowe w szerokiej gamie 

kolorystycznej oraz wielu wariantach z uszla-

chetnion  nawierzchni . Bogactwo wzorów, 

kolorów i faktur sprawia, e szlachetna kostka 

brukowa i p yty tarasowe idealnie komponuj

si  zarówno z otoczeniem wokó  domu jedno-

rodzinnego jak te  przy inwestycjach wielkopo-

wierzchniowych. Szeroka gama produktów po-

zwala na nieograniczone mo liwo ci aran acji 

powierzchni, zestawiania dowolnych kszta tów 

i barw na projektowanej przestrzeni.

W ofercie firmy znajduj  si  nast puj ce rodza-

je kostki brukowej: Starobruk, Starobruk Ko o, 

Malibu, Fantazja, Mosaic, Bruk Staromiejski, 

Bruk Prosty I, Bruk Prosty II, Cegie ka, Behaton, 

bloczek drogowy, elementy galanterii betonowej 

takie jak: p yty a urowe, kraw niki – drogowe, 

sko ne, najazdowe, ci kie, obrze a, odwodnie-

nia, studzienki, palisady, obrzegowanie dekor, ga-

zony a tak e ekskluzywne p yty tarasowe Unique 

Stone i Mesa Verde o wymiarach 40 × 40 × 5 

cm. Zarówno kostka brukowa jak i p yty taraso-

we znakomicie odwzorowuj  pi kno ciosanego 

kamienia, naturaln  chropowato  bloków skal-

nych lub g adk  jednorodn  nawierzchni  pole-

rowanego kamienia. Wyroby firmy Bruk Sp. z o. 

o. mo na czy  w ró norodne i niepowtarzalne 

uk ady oraz prze amywa  dodatkiem materia ów 

naturalnych poprzez wype nianie przestrzeni 

pomi dzy kostkami czy p ytami drobnymi ka-

mykami, grysem marmurowym, kostkami grani-

towymi lub elementami z drewna. Dzi ki temu 

uzyskane wzory s  pe ne ycia i fantazji dopa-

sowuj c si  do ró nych stylów budownictwa. 

Dedykowane na tarasy, balkony, alejki, obej cia 

wokó  domu i basenu, ale tak e na skwery, dep-

taki, pasa e handlowe czy place miejskie.

Iinformacje dodatkowe
Aprobaty i certyfikaty: wszystkie wyroby 

spe niaj  wymogi norm PN-EN 1338:2005, 

PN-EN 1339:2005 oraz posiadaj  deklaracje 

zgodno ci okre laj ce parametry technicz-

ne; wysok  jako  produkowanych wyrobów 

i poziom obs ugi klienta potwierdzaj  wdro-

ony System Zarz dzania Jako ci  zgodny 

z norm  ISO 9001:2008 oraz liczne nagrody 

m. in. Gazele Biznesu 2009/2010, Certyfikat 

Znak Jako ci SPBKD 2010-2011 „Trwa a kost-

ka – gwarancja jako ci”, Przedsi biorstwo Fair 

Play 2009/2010, Gepard Biznesu 2009. 

Us ugi: doradztwo i projektowanie, wykony-

wanie projektów zawieraj cych specyfikacj

materia ow  i cenow  zgodnie z najnowszymi 

trendami w aran owaniu nawierzchni z p yt 

tarasowych i kostki brukowej.
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www.bruk.info.pl

e-mail: bruk@bruk.info.pl

Szlachetna kostka brukowa 
i p yty tarasowe

Bruk.indd 166Bruk.indd   166 2011-08-21 20:36:242011-08-21   20:36:24


