
Prezentacja firmowa

G ówn  grup  serii stanowi  kamienie 

posadzkowe wraz z rozlicznymi dekorami 

i wype nieniami, ceramika oraz „stare drew-

no" w postaci desek, kr ków, kopyt itp. 

ywe, zró nicowane tekstury kamieni cio-

sanych, perfekcyjna kolorystyka, s oje drew-

na, s ki, kora - to tylko cz  wizualnych 

atutów tej serii wyrobów. Tutaj ka dy ele-

ment to produkcja na granicy sztuki.

Kamie  ciosany to wspania e, widoczne 

na pierwszy rzut oka rekonstrukcje p yt pia-

skowca ciosanego. Charakterystyczne, nie 

powtarzaj ce si  tekstury powierzchni lico-

wych, warstwowo  materia u skalnego, nie-

regularne kraw dzie oraz powierzchnie bocz-

ne, naturalna kolorystyka, patyna oraz kszta t

poszczególnych p yt, podkre laj  ich auten-

tyczno . Kamienie ciosane Realit oferowane 

s  w dwóch ciep ych odcieniach kolorystycz-

nych, nawi zuj cych do barw ziemi.

Romantica® – terakotowe p ytki w wierny 

sposób odtwarzaj  mi kk  ceramik  r cznie 

formowan  oraz nasuwaj  skojarzenia z an-

tycznymi p ytami kamiennymi. Przywracaj

pi kno nie produkowanych ju  p ytek, a na-

wierzchniom tarasów, nimi wy o onymi, 

nadaj  indywidualno  oraz bardzo wyso-

k  warto . Uzupe nieniem p yt posadzko-

wych s  p yty obrze aj ce baseny oraz p y-

ty schodowe.

Drewno ogrodowe Realit to urokliwy sys-

tem p yt-desek, kopyt oraz kr ków z wy-

schni tego drewna o wyrazistych s ojach. 

Trudno uwierzy , e wykonane s  z beto-

nu. Materia  ten nieporównywalnie wyd u-

a czas u ytkowania w stosunku do drewna 

naturalnego. Uzupe nieniem systemu s  mi-

nipalisadki Akacja.

OLD TOWN® – to przepi kne, rzadko spo-

tykane p yty kamienne o agodnych, niere-

gularnych powierzchniach i kraw dziach. 

To p yty, które uzyska y swój urok na skutek 

u ytkowania ich w warunkach nasilonego, 

d ugotrwa ego ruchu pieszego. Wy lizgane, 

lekko poobijane oraz obt uczone p yty 

OLD TOWN® przeznaczone do ogrodu, ema-

nuj  niepowtarzalnym wdzi kiem i tchnie-

niem starych wzorów.

Seria REALIT® obejmuje grup  wyrobów stanowi cych rekonstrukcj  na-

turalnych produktów z materia u skalnego, drewna lub ceramiki. Wyroby 

te przej y pi kno naturalnych pierwowzorów, jednak e charakteryzuj

si  wi ksz  trwa o ci  oraz atwo ci  zabudowy.

REALIT® – pi kno ponad czasem

BRUK-BET® Sp. z o.o.

Infolinia 0 801 209 047

www.bruk-bet.pl

e-mail: biuro@bruk-bet.pl

Kamie  ciosany Drewno ogrodowe Old Town®

Romantica® Drewno ogrodowe Old Town®
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