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Wysoka trwa o , przenoszenie stosunko-

wo du ych obci e  oraz estetyka, zadecy-

dowa y o popularno ci kostek brukowych. 

Wykorzystywane s  do budowy nawierzch-

ni placów, dróg i  chodników dla obci e  ru-

chem pieszym oraz samochodów osobowych 

i ci arowych. Ogromna ró norodno  kostek 

brukowych oferowanych przez Bruk-Bet  po-

zwala na dokonanie ich podzia u ze wzgl du

na kszta t, rodzaj powierzchni licowej, kolory-

styk , przeznaczenie itd.

Mo na wyodr bni  kostki: dekoracyjne, 

klasyczne, nostalgiczne, starobruki, antycz-

ne – nawi zuj ce do naturalnych kostek a-

manych, ekologiczne, przemys owe itd. Kostki 

brukowe zarówno o grubo ci 50 mm, jak 

i 60 mm, spe niaj  wszelkie wymogi wytrzy-

ma o ciowe do wykonania podjazdów dla sa-

mochodów osobowych. Kostki o grubo ci 

40 mm doskonale znosz  obci enia ruchu 

pieszego. Dla podjazdów dostosowanych pod 

obci enia samochodów ci arowych poleca-

ne s  kostki grubo ci 80 mm.

„Najpi kniejsze kostki dekoracyjne” to ha-

s o cechuj ce wyroby Prestige. Maj  one 

wspania e formy geometryczne i plastycz-

ne, precyzyjnie dobran  kolorystyk  i faktur ,

wyj tkowe walory zdobnicze, które cz  no-

watorstwo, tradycj  i naturalno . Specjalnie 

dla tworzenia koncepcji architektonicz-

nych z wyrobów Prestige zosta o uruchomio-

ne Biuro Projektowe, aby do wiadczeni pro-

jektanci pomogli zrealizowa  Pa stwa wizje 

i pomys y, pomogli dobra  odpowiednie ma-

teria y, okre li  ich ilo  oraz zaproponowa

wzory u o e .

Otoczenie domu spe nia zasadnicz  rol , je-

li chodzi o estetyk  i funkcjonalno , cieka-

wa posesja jest wizytówk  jej mieszka ców. 

Dlatego wiemy jak wa n  rol  odgrywa dobra-

nie odpowiednich wyrobów, podkre laj cych 

charakter architektoniczny domu. Z pewno-

ci  rang  posesji podniesie urokliwa kostka 

Creativ®, o nieregularnych kraw dziach i lek-

ko pofa dowanej powierzchni licowej. Creativ®

oferowana w serii Multigran®, zawiera natural-

ne grysy i wiry, dzi ki czemu jej powierzch-

nia tworzona ze szlachetnych kruszyw jest 

bardzo praktyczna i stabilna kolorystycznie.

Alternatyw  jest seria Color-Mix® i seria 

Standard®, ta pierwsza to wysmakowane po-

czenie dwóch, lub trzech odcieni kolorów 

podstawowych, daj cych charakterystyczne 

efekty przebarwie  lub smug.

Natomiast seria Standard dzi ki zastosowa-

niu barwników renomowanych firm, nadaje 

trwa y kolor.

Creativ® pozwala zakomponowa  niemal 

ka dy kszta t, ka da lini , tworzy idealne wy-

pe nienia. Mo na formowa  j  zmieniaj c li-

ni  przebiegu, nadaj c dzi ki temu dynami-

k  nawierzchniom gdzie wyra nie dominuje 

jeden kolor. Dosy  spore p aszczyzny terenu 

mo na prze amywa  szarfami, ko ami, uka-

mi, mo na tworzy  marginesy, zamyka  kom-

pozycj  obrzegowaniem Bordir®. Kostka ta 

pi knie komponuje si  z ro linno ci , dlatego 

wszelkie klomby, trawniki, rabatki w po cze-

niu z kostka Creativ® zyskaj  na warto ci, ra-

zem tworz c harmonijn  ca o .

Dla mi o ników estetyki antycznej spe nie-

niem oczekiwa  b dzie kostka Tegula® sty-

lizowana w kierunku celowego postarzenia, 

przy spe nieniu wszelkich wymogów nowo-

czesnej jako ci. Obt uczone kraw dzie i naro-

a, g adka powierzchnia licowa, oraz subtel-

na kolorystyka buduj  ponadczasowe pi kno 

naturalnego bruku. Kostki te doskonale har-

monizuj  z ka dym otoczeniem oraz ro linno-

ci . Przy nowoczesnych, jak równie  starych 

zabudowach stworz  niepowtarzalny klimat. 

Klasyczne pi kno kostek Tegula® najlepiej wi-

da  przy nawierzchniach jednolicie u o o-

nych, w zasadzie ta prostota nadaje niezwyk

elegancj , dzi ki czemu posesja zyskuje nie-

powtarzalny styl i smak.

Kontynuacj  smaku historii jest kostka 

Logo®, lekko trapezowata, obt uczona, na la-

duj ca pi kno naturalnych kostek amanych. 

Podobnie jak Creativ®, daje mo liwo  u o e-

nia dowolnych wzorów. Wspaniale spe nia 

swoj  funkcj  jako wszelkiego rodzaju wyko -

czenie i uzupe nienie nawierzchni bruko-

wych. Logo® dzi ki swoim cechom kreatyw-

nym umo liwia u o enie wszelkich mi kkich, 

ob ych kszta tów, co daje atwo  w formowa-

niu ukowatych cie ek i alejek. 

Harmoni  koncepcji architektonicznych wy-

dob dzie kostka Symfonia®. Swoje pi kno za-

wdzi cza delikatnej fakturze tworzonej przez 

drobnoziarniste kruszywa szlachetne – mar-

mur, kwarc itp. Dope nienie stanowi bogata 

kolorystyka subtelnych odcieni barw pastelo-

wych oraz ceg y klinkierowej. Symfonia® cie-

kawie komponuje si  w po czeniu z drob-

n  kostk  np. Creativ® dzi ki czemu mo na 

w prosty i ciekawy sposób prze ama  spor

powierzchni , która bez zastosowania ozdob-

ników mog aby wydawa  si  monotonna.

Kszta tujemy podjazdy i ogrody, aby Twój DOM 

posiada  otoczenie na jakie zas uguje
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