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prezentacja firmowa 

Firma BUSZREM istnieje na rynku od

ponad 15 lat. Jesteśmy liczącym się,

o ugruntowanej pozycji na rynku,

producentem kostki brukowej i ga-

lanterii betonowej. 

Nasze produkty wytwarzane są me-

todą wibroprasowania, a nad jak naj-

wyższą jakością naszych wyrobów

czuwa przyzakładowe laboratorium. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że

w 2005 roku przedsiębiorstwo otrzy-

mało dwa prestiżowe certyfikaty:

� ISO 9001:2001 

� Przedsiębiorstwo Fair Play 

Ponadto na wyprodukowane przez

nas wyroby wydajemy świadectwo

zgodności z Aprobatą Techniczną In-

stytutu Badawczego Dróg i Mostów

w Warszawie, która zgodnie z pol-

skim ustawodawstwem zastępuje

Polską Normę na kostkę brukową.

Dzięki specjalistycznemu transporto-

wi jesteśmy w stanie dostarczyć szyb-

ko, tanio i bezpiecznie nasze wyroby

do odbiorcy.

OFERTA:

Starobruki – kostki postarzane, na-

wiązujące swym wyglądem do sta-

rych, zużytych bruków. Odpowiednie

dla wszelkiego rodzaju staromiejskich

placów, ogrodów i parków. Pozwalają na niepowtarzalną aran-

żację ulic, placów i posesji w stylu starodawnym. Polecane do

układania w otoczeniu zabytkowych budowli. W tej serii dostęp-

ne są kostki Rustical, Piazza, Cartago i Romano.

Kostki Fantazyjne – eleganckie kost-

ki o klasycznych kształtach, różnorod-

nych wariantach wymiarowych i kolo-

rach. Idealne do układania dekoracyj-

nych wzorów w otoczeniu domów –

nawierzchni chodników, parkingów,

placów gier i zabaw. Domino – to

kostka klasyczna, natomiast po-

wierzchnie ułożone z kostki Luxor

urozmaicają otoczenie dzięki wraże-

niu trójwymiarowości.

Kostki ekologiczne – łączą cechy ko-

stek tradycyjnych z kostką ekologicz-

ną umożliwiając odpływ wód opado-

wych do wód gruntowych. W tej se-

rii dostępne są kostki Eko – stein i Pły-

ty ażurowe doskonale nadające się

do utwardzania placów, podjazdów,

umacniania skarp i nasypów.

Kostki tradycyjne – Behaton, Hol-

land, Uni- stone i Uni-dekor to najpo-

pularniejsze kostki o uniwersalnym

zastosowaniu, zarówno w otoczeniu

domu, jak i wszelkich obiektów prze-

mysłowych. Kostki te doskonale utrzy-

mują stateczność nawierzchni.

Polecane są szczególnie do układania

chodników, placów, parkingów, pod-

jazdów, wszelkich placów magazyno-

wych i manewrowych oraz innych po-

wierzchni o dużym obciążeniu i natę-

żeniu ruchu. 

Elementy małej architektury – uroz-

maicają wszelkiego rodzaju tereny

zielone – parki, ogrody, a także oto-

czenie domów. W tej serii znaleźć można gazony Verduro, pali-

sady, krawężniki, korytka ciekowe i lampy brukowe Lightline.

Elementem uzupełniającym są listwy eko – bord służące od-

dzielaniu różnych typów nawierzchni.

NOWOŚCI BUSZREM:

� Płyty tarasowe Piaskowiec - idealne do tarasu i ogro-

du, ich powierzchnia przypomina przełomy skalne.

� Kostka śrutowana – szlachetna odmiana kostek 

brukowych przypominająca swoim wyglądem kamień.

� Usługi projektowe

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie

13-214 Uzdowo

tel./faks 023 696 55 42 do 45

e-mail: buszrem@buszrem.com.pl

Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Olsztynie

11-041 Gutkowo, ul. Łukasiewicza 49

tel./faks 089 523 83 34

e-mail: marketing@buszrem.com.pl

Szczegółowa oferta, sposób układania, 

zdjęcia z realizacji na naszej stronie internetowej 

www.buszrem.com.pl

Płyta tarasowa Kostka śrutowana

Piazza

Romano 

Kostka brukowa i galanteria betonowa
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