
prezentacja firmowa

W Europie firma EHL znana jest już od 30 lat jako wiodący producent kostki

brukowej i elementów małej architektury. Skupia ona grupę przedsiębiorstw

cieszących się uznaniem i dużą tradycją, a jej główna siedziba znajduje się

w Niemczech, w mieście Kruft. W Polsce EHL prowadzi swoją działalność od

1999 roku, a jej siedzibą jest Legnica. W 2000 roku firma rozpoczęła produk-

cję rodzimą.

Wszystkie materiały używane do produkcji są atestowane i spełniają wymogi

ekologiczne.

Certyfikaty

W uznaniu jakości produktu EHL przyznane zostały certyfikaty:

� Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2002-04-0451, wydana przez Instytut

Badawczy Dróg i Mostów

� Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003-04-1451

� Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2003-04-1531

� Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-04-1818

� Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2005-04-1819

� Atest Nr 7/TB/2004

� Certyfikat Zgodności nr CZ IBDiM-11/2004, potwierdzający wysoką jakość

produkowanej przez EHL kostki, spełniającej ostre kryteria wytrzymałości,

mrozoodporności i nasiąkliwości.

Dynamiczny rozwój firmy, nieustanne doskonalenie wyrobów, wprowadza-

nie nowego wzornictwa oraz innowacyjność w zakresie jakości, logistyki

i obsługi klienta sprawiły, że EHL szybko awansował do roli wiodącego pro-

ducenta w swojej branży.

Oferta

� betonowa kostka brukowa

� kostki standardowe (DT, Prostokąt,Uni)

� kostki niestandardowe (k.Staromiejska, Romba, TerrAntik, TerrIntak, City,

Execk)

� kostki programu flair (Cityflair, Rombaflair, Execkflair, Aquaflair) 

� kostki programu Klimapor (Execk Klimapor, k. Staromiejska Klimapor,

Citypor)

� elementy małej architektury

� palisady i rabaty

� krawężniki i obrzeża

� gazony kwiatowe (Hangflor, Rasterflor,Varioflor)

� mury ogrodowe (Bossamur, BossAntik, BossIntak)

� kątowniki oporowe

� płyty ogrodowe

� płyty stopnicowe

Zastosowanie

� kostka brukowa

Do wykonania nawierzchni dróg, placów manewrowych, parkingów, podjaz-

dów, placów zabaw, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i ogrodowych,

chodników, promenad, a także nawierzchni terenów obiektów przemysło-

wych, placów fabrycznych, składów i stacji benzynowych.

� elementy małej architektury

Aranżacja ogrodów, kształtowanie terenów zielonych i rekreacyjnych.

Dane techniczne

Klasa betonu: B35 i B50

Masa 1 m2 (kg): 180 (kostka gr. 8 cm)

Nasiąkliwość (%): poniżej 5%

Faktura: gładka, chropowata (śrutowana i płukana), ekologiczna – beton po-

rowaty Klimapor

Nagrody i wyróżnienia

� Statuetka IGLICA 2003 w Konkursie na „Wyróżniony produkt za ekologicz-

ną kostkę brukową KLIMAPOR”

� Medal Międzynarodowych Targów Katowickich Targbud 2004 za kostkę bru-

kową TerrAntik 

� Godło „Najlepsze w Polsce” w Konsumenckim Konkursie Jakości Produktów

2005 za bloczki murowe Bossamur

Zapraszamy do skorzystania z Katalogu Projektanta na witrynie internetowej

www.ehlpolska.pl
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Kostka brukowa i elementy małej architektury EHL

Centrala – Zakład w Legnicy

ul. Gniewomierska 1, 59-220 Legnica

tel. 076 850 72 34, faks 076 850 72 33

e-mail: biuro@ehlpolska.pl, www.ehlpolska.pl

Zakład w Prószkowie

ul. Parkowa 9

46-060 Prószków

tel./faks 077 464 31 27
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