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Kostka brukowa

WOKÓ£  DDOMU

P R E Z E N TA C J A

Kostka brukowa i p³ytki chodnikowe ROUWDACH to doskona³y

materia³ do uk³adania tarasów, chodników, parkingów, dróg, 

nawierzchni ogrodowych, umacniania skarp itp. W ofercie 

znajduj¹ siê produkty powszechnie znane oraz szereg nietypowych

– o piêknych, estetycznych kolorach i kszta³tach. Wystêpuj¹ one

równie¿ w wersji uszlachetnionej z dodatkami m.in. takich ska³

mineralnych jak kwarc, granit, bazalt, melafir oraz serpentynit

uzyskuj¹c wysoce ekskluzywny efekt. Firma posiada szerok¹ ofertê

p³ytek chodnikowych zapewniaj¹c komfort wyboru. Wybór pro-

duktów ROUWDACH zapewni Pañstwu zadowolenie ka¿dego

dnia.

Typy: Akropol, Holland, Uni-stone, Behaton, Beganit, Delta, 

Delta trapez, Starobruk, Nostalit, Octagon, Koœæ, Kwadrat 8/8,

Diament, Kostka 15,7/15,7; Meba (p³yta a¿urowa), Parko-Eko, 

P³ytki chodnikowe 35/35/5 oraz 50/50/5 (ponad 30 rodzajów) 

Gruboœæ [cm]: 5, 6, 8, 10, 15 (w zale¿noœci od typu kostki)

Dodatkowe elementy systemu:

krawê¿niki: gr. (15, 20 cm), wys. 30 cm, d³. 100 cm

oporniki: gr. (8, 10 cm), wys. (25, 30 cm), d³. 100 cm

obrze¿e: gr. 6 cm, wys. 20 cm, d³. 100 cm

gazon dŸwiêkoch³onny: d³. 60 cm, szer. 33 cm, wys. 30 cm

Materia³: piasek, ¿wir, bazalt, granit i inne kruszywa naturalne,

cement, woda, plastyfikatory, pigmenty

Klasa betonu: zgodna z europejsk¹ norm¹ dla konkretnego rodza-

ju produktu – (wytrzyma³oœæ na œciskanie powy¿ej 50 MPa)

Przygotowanie betonu: VAPOR – technologia szybkiego dojrzewa-

nia betonu

Nasi¹kliwoœæ [%]: poni¿ej 5

Faktura: g³adka, ryflowana, wyp³ukiwana, szlifowana,

m³oteczkowana, piaskowana

Kolory: szary, grafitowy, czerwony, melan¿, bia³y, kolory naturalne

poszczególnych ska³ mineralnych u¿ytych do produkcji

Pod³o¿e:

bezpoœrednio pod kostk¹ – piasek gr. 3-5 cm

podbudowa w³aœciwa – cementowo-¿wirowa gr. do 10 cm

warstwa ods¹czaj¹ca – t³uczeñ lub ¿wir (gruboœæ uzale¿niona od

noœnoœci gruntu rodzimego)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieæ dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000

Nagrody: Certyfikat Wielkopolska Jakoœæ, Z³oty Medal na Miêdzynaro-

dowych Targach Poznañskich

Gwarancja: zgodnie z Polsk¹ Norm¹

Us³ugi: doradztwo techniczne i projektowe, transport 

z roz³adunkiem

Pozosta³a oferta: betony towarowe i kontrukcyjne w klasach od B5

do B50 wraz z transportem
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