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Prezentacja firmowa

Kostka Costa Verde 

To uk ad 14 elementów o prostok tnym, re-

gularnym kszta cie. Ma e odst py mi dzy 

kostkami oraz brak charakterystycznej fazo-

wanej kraw dzi powoduje, e powierzchnia 

do zabudowy, na której u yto Costa Verde, 

jest mo liwie g adka i równa. Costa Verde 

idealnie nadaje si  do uk adania na tarasach 

i traktach pieszo-jezdnych. Optymalna gru-

bo  (7 cm) rozszerza palet  zastosowa

o ci gi komunikacyjne i podjazdy samocho-

dowe. Costa Verde jest kostk  brukow  gru-

boziarnist  dost pn  w dwóch kolorach: 

z otej jesieni D1 i D3. 

Kostka Costa Brava 

To jedna z trzech najnowszych propozycji 

firmy. Kostka poddawana jest specjalnej ob-

róbce uszlachetniaj cej –  procesowi posta-

rzania polegaj cemu na delikatnym obijaniu 

powierzchni. Dzi ki temu otrzymuje ona 

struktur  o nieregularnych kraw dziach, co 

w wyj tkowy sposób oddaje klimat kamie-

nia naturalnego. Jest doskona a do zastoso-

wania w zabytkowych kompleksach miej-

skich oraz przy stylowych posesjach. Kostki 

obijane wietnie wspó graj  równie  z no-

woczesnymi bry ami (formami) budowli. 

Trójelementowy system pozwala na u o e-

nie oryginalnych cie ek, dróg i podjaz-

dów. Umo liwia to czenie z innymi wzo-

rami lub jako wyko czenie (obramowanie) 

du ych, g adkich przestrzeni (powierzchni) 

u o onych np. z kostki Costa Verde. 

Kostka p ukana z rustykaln
powierzchni

Wierzchnia (górna) warstwa kostki podda-

wana jest obróbce uszlachetniaj cej pole-

gaj cej na wyeksponowaniu barwnego kru-

szywa w procesie p ukania (ze wie ego 

betonu wymywany jest zaczyn cemento-

wy, przez co ods aniane s  ziarna kruszy-

wa). Dodatek szlachetnych grysów nadaje 

charakterystyczny wygl d zbli ony do na-

turalnego kamienia. Oprócz walorów es-

tetycznych p ukana powierzchnia kostki 

brukowej zapewnia wysokie w a ciwo ci 

antypo lizgowe.

Kostki brukowe DREWBET

DREWBET Spó ka Jawna
42-100 K obuck, ul Górnicza 1

tel./faks 034 317 39 97, 317 39 98
e-mail drewbet@drewbet.pl

www.drewbet.pl

Szeroka paleta barw, kszta tów oraz zastosowanie ró nych kruszyw 

sprawia, e nawierzchnie z kostki brukowej daj  mnóstwo mo liwo ci 

aran acji przestrzeni w ogrodzie. 

Powstaj  z nich zarówno jednokoloro-

we podjazdy, jak i fantazyjnie u o one

cie ki, pod ogi tarasów czy nawierzch-

nie gara y i placów zabaw dla najm od-

szych. W ich produkcji specjalizuje si

firma DREWBET.
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