BRUK-BET

propozycja firmy

Dekoracyjne koski brukowe
BRUK-BET® to czoâowy producent najpiċkniejszych kostek dekoracyj-

LOGO® tworzy szeğý zbliīonych

nych. Firma istnieje na polskim rynku od 1984 roku. Jest niekwestiono-

wymiarowo, lekko trapezowych,

wanym liderem w zakresie nowatorstwa i róīnorodnoğci zastosowania

obtâuczonych maâych kostek,

swoich wyrobów, przekraczajĆc tym zachodnie standardy.

nağladujĆcych naturalne kostki

Wyroby cieszĆ siċ duīym uznaniem wğród szerokiej grupy inwesto-

âamane. Jest to system o szcze-

rów. Od poczĆtku dziaâalnoğci firma BRUK-BET nastawiona jest na

gólnych walorach estetycznych

speânianie wciĆī rosnĆcych oczekiwaĕ i wymagaĕ swoich Klientów

i kreatywnych. Umoīliwia uâoīe-

– ciĆgle poszerza asortyment produkowanych wyrobów oraz dosko-

nie niemal dowolnych wzorów,

nali ich jakoğý.

zwâaszcza kóâ, âuków, wachlarzy,
âusek, szarf itd.

Wyroby BRUK-BET stanowiĆ wyjĆtkowo bogatĆ ofertċ w zakresie przeznaczenia, asortymentu, wzornictwa oraz kolorystyki.

ATENY® to kostka dla poszukujĆ-

Oferowane wyroby dostċpne sĆ w niespotykanej dotĆd w Polsce

cych najwyīszych wartoğci, nie-

róīnorodnoğci powierzchni licowych oraz szerokiej gamie kolory-

powtarzalnych wzorców natury

stycznej.

oraz posmaku historii. Regularny,
elegancki wyglĆd starannie wy-

NajpiÚkniejsze kostki dekoracyjne

stylizowanych kostek, nieregular-

Oferta obejmuje szerokĆ gamċ uszlachetnionych kostek brukowych.

ne oraz pasmowe wzory uâoīeĕ

Ogromna róīnorodnoğý pozwala na dokonanie ich podziaâu ze wzglċ-

podwyīszajĆ wartoğý powierzch-

du na ksztaât, rodzaj powierzchni licowej, kolorystykċ, przeznaczenie

ni brukowych.
Stare Miasto® dziċki lekko po-

itd.Seria MULTIGRAN® zadowoli wszystkich, którzy doceniajĆ piċkno
naturalnych īwirów i grysów. Seria

COLOR-MIX®

to wysmakowane

faâdowanym powierzchniom li-

poâĆczenie dwóch lub trzech odcieni kolorów podstawowych dajĆ-

cowym, âagodnie zaokrĆglonym

cych charakterystyczne efekty przebarwieĕ lub smug. Seria ANTIC®

krawċdziom i szerokim spoinom,

to kostki stylizowane w kierunku celowego postarzenia, przy speâ-

tworzĆ spokojny, klasycznie sar-

nieniu nowoczesnych wymogów jakoğci. Wyroby serii RUSTICAL®

macki, regularny obraz. Dziċki

posiadajĆ szorstkie, rustykalne, a zarazem przeciwpoğlizgowe

tej kostce historyczna zabudo-

powierzchnie licowe. Szlachetne piaski tworzĆ zgrane kompozy-

wa otrzymuje nowe tchnienie,

cje kolorystyczne, sĆ zdecydowanie widoczne na tle naturalnych

natomiast wspóâczesne budow-

oraz pastelowych kolorów osnowy.

nictwo indywidualne, zyskuje
Creativ® to niezwykle urokliwe

szczególne podkreğlenie i do-

kostki maâych rozmiarów o wy-

stojnĆ oprawċ.

bitnie naturalnym charakterze.

Symfonia ® eksponuje piċkno

Creativ®

umoīliwia w dowolny

odsâoniċtych drobnoziarnistych

sposób uksztaâtowaý nawierzch-

kruszyw szlachetnych takich jak

niċ, tworzĆc regularne lub swo-

marmur, kwarc, itd. Dopeânienie

bodne formy geometryczne,

stanowi bogata kolorystyka sub-

róīnorodne linie przebiegu oraz

telnych odcieni pastelowych barw

wzory zdobnicze – âuki, wachla-

oraz cegây klinkierowej.

rze, szarfy, prostoliniowe rzċdy,
mozaiki oraz wypeânienia.
TEGULA® stylizowane sĆ w kierunku celowego postarzenia, przy
speânianiu wszelkich wymogów
nowoczesnej jakoğci, dziċki czemu budujĆ ponadczasowe piċk-

BRUK-BET Sp. z o.o.

no naturalnego bruku. Kostki te

infolinia 0 801 209 047

doskonale harmonizujĆ z kaīdym

www.bruk-bet.pl

otoczeniem oraz roğlinnoğciĆ, za-

e-mail: biuro@bruk-bet.pl

razem wpisujĆc siċ dobrze w starĆ, jak i nowĆ zabudowċ.

258

2010

