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ZIEL-BRUK to rodzima firma w województwie lubuskim o kapi-

tale polskim produkująca elementy betonowe od 1983 r. Firma

ma 2 hale produkcyjne o powierzchni 3000 m2 wyposażone

w najnowocześniejsze maszyny do produkcji wibroprasowa-

nych elementów betonowych.

Różnorodna oferta produkcyjna, wysoka jakość, corocznie

zwiększający się asortyment produktów uplasowały firmę na

pozycji lidera wśród producentów kostki brukowej w naszym

województwie. Dużym osiągnięciem w rozwoju firmy jest wy-

budowanie w 2002 roku hali produkcyjnej i uruchomienie naj-

nowocześniejszej automatycznej linii technologicznej, niemiec-

kiej firmy OMAG produkującej 1000 m2 kostki brukowej na

zmianę. Wybudowano także system „dojrzewania betonów”,

który w bardzo dużym stopniu eliminuje wykwity wapienne

pojawiające się niekiedy na produktach. 

Obecnie oferujemy 26 wzorów kostek w grubościach 6, 8,

10 cm, ponad 22 rodzaje obrzeży chodnikowych i krawężni-

ków drogowych oraz całą gamę elementów małej architektury.

Asortyment dostępny jest w 13 kolorach. 

Firma ZIEL-BRUK wychodząc naprzeciw coraz większym wyma-

ganiom rynku poszerza swoją ofertę o program krawężników

wysepkowych. Są one alternatywą dla krawężników układa-

nych „na płask” na rondach, zjazdach czy wjazdach na posesje,

a ich parametry są zgodne z normami PN-EN 1340.

Wdrożony w roku 2002 system zarządzania jakością ISO

9001:2000 pozwala nam zagwarantować wysoką jakość pro-

duktów, zgodną z wymaganiami obowiązujących norm i Apro-

bat Technicznych posiadanych przez firmę. System ten to nie

tylko kontrola jakości produktów, ale również kontrola do-

stawców i dostaw, co daje nam pewność, że surowce używane

do produkcji naszych wyrobów są najwyższej jakości. To rów-

nież kontrola sposobu magazynowania surowców i wyrobów

gotowych, a także sprzedaży i transportu.

O wysokiej jakości naszych produktów świadczy także niska na-

siąkliwość krawężników drogowych – poniżej 4% oraz kostek

brukowych poniżej – 5%. Kostki nasze produkowane są zgod-

nie z Aprobatą Techniczną IBDiM AT/2004-04-0603 

Wyroby firmy ZIEL-BRUK to gwarancja jakości, potwierdzona

badaniami laboratorium zakładowego w ramach Zakładowej

Kontroli Produkcji. Laboratorium Instytutu Badawczego Dróg

i Mostów w Warszawie oraz Laboratorium Drogowego Gene-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

Granit Lubuski to nowość na rynku kostki brukowej. Jest

to sztuczny kamień który wyglądem, kształtem i trwało-

ścią przypomina granit naturalny. Nieregularne wymiary

umożliwiają układanie kostek na wiele różnych sposobów,

od prostych chodników i dróg do ozdobnych wzorów,

szczególnie w miejscach, w których chcemy zachować na-

turalny wygląd otoczenia.

Zalety Granitu Lubuskiego w porównaniu do granitu na-

turalnego:

� Duży wybór kolorów – szary, biały, żółty, czerwony, pomarań-

czowy, zielony, niebieski, brązowy, grafitowy, barwy jesieni,

barwy pustyni, kolory tęczy

� Szorstka powierzchnia – bezpieczny w użytkowaniu

� Koszt nawierzchni z Granitu Lubuskiego jest o 40% niższy od

kosztów nawierzchni z granitu naturalnego

� Łatwe cięcie kostek gilotyną i łatwość układania

� Jednakowa wysokość kostek - bardzo ułatwia układanie

� Dostarczane na paletach kostki nie sprawiają problemu przy

transporcie, rozładunku i przechowywaniu

� Dzięki powtarzalności wymiarów kostek, można łatwo ułożyć

zaplanowane wzory.

Granit Lubuski jak granit naturalny

ZIEL-BRUK Makarewicz

Płoty, ul. Lubuska 28, 66-016 Czerwieńsk
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