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WOKÓŁ  DOMU

Kostka brukowa znajduje zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym: podjaz-
dy, tarasy, ścieżki ogrodowe, chodniki oraz w obiektach użyteczności publicznej jako
nawierzchnie ulic, placów, ciągów pieszych, parkingów. Kostka dostępna jest w gru-
bościach 6, 8, 10 cm w szerokim asortymencie kształtów i kolorów. Oprócz kolorów
podstawowych jak: czerwony, czarny, żółty, brąz, zielony, oliwka, kostka wykony-
wana jest również w kolorze melanż tzw. ZŁOTA JESIEŃ – kompozycja dwóch lub
trzech kolorów.

Dostępne wzory kostki: Rodosse Drewbet®, Granit Drewbet®, Sonata®, Artbruk®,
Sycylijska®, Cypryjska®, Szlachecka Drewbet®, Costa Brava®, Las Vegas Drewbet®,
Koło Drewbet®, Łamana Drewbet®, Clasic Drewbet®, Holland Drewbet®, System Drew-
bet®, Behad Drewbet®, Uni Drewet®, SK Drewbet®, Behat Big®, Beat Big EKO®, EKO®,
płyta ażurowa, płytka chodnikowa; oraz galanteria betonowa: krawężniki, oporniki,
obrzeża, korytka ściekowe oraz bloczki betonowe i drogowe.

Kostka ŚRUTOWANA – kostka dwuwarstwowa produkowana z kruszyw natural-
nych (bazalt, granit). Kruszywa nadają kostce charakterystyczny wygląd zbliżony do
naturalnego kamienia.

Wymiary:
Drewbet GRANIT ŚRUTOWANY – grubość 6 i 8 cm
PŁYTKA – długość 35 cm, szerokość 35 cm, grubość 5 cm
HOLLAND BIG Drewbet – grubość 8 cm

Kostka ZŁOTA JESIEŃ – to kompozycja dwóch lub trzech kolorów w barwach zło-
tej polskiej jesieni – doskonale komponuje się z naturalnymi materiałami jak kamień
czy drewno, a tym samym pozostaje w harmonii z otoczeniem. Kostka ZŁOTA
JESIEŃ produkowana jest w takich wzorach jak: RODOSSE Drewbet, HOLLAND
Drewbet, GRANIT Drewbet, KOŁO Drewbet oraz jako płytka chodnikowa 35x35; 
w trzech wariantach kolorystycznych: D-1, D-2, D-3.

NOWOŚĆ
Linię kostek brukowych uzupełnia odmiana szlachetna. Jest to dwuwarstwowa
kostka płukana z charakterystyczną rustykalną powierzchnią. Wierzchnia (górna)
warstwa  kostki poddawana jest obróbce uszlachetniającej polegającej na wyeks-
ponowaniu barwnego kruszywa w procesie płukania ( ze świeżego betonu wymy-
wany jest zaczyn cementowy, przez co odsłaniane są ziarna kruszywa). Dodatek
szlachetnych grysów nadaje charakterystyczny wygląd zbliżony do naturalnego ka-
mienia. Oprócz walorów estetycznych płukana powierzchnia kostki brukowej za-
pewnia wysokie właściwości antypoślizgowe.

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: hurtowa, detaliczna oraz przez sieć dystrybutorów
Gwarancja: 5 lat
Aprobaty i certyfikaty: kostka brukowa i galanteria betonowa spełnia wymagania
norm europejskich: PN-EN 1338; PN-EN1340; PN-EN13198(U); PN-B-19306(U),
płyta ażurowa spełnia wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2003-04-
1486
Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, transport, autoryzowani wykonawcy
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