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Firma DREWBET

oferuje komplekso-

we rozwi zania 

w zakresie zago-

spodarowania prze-

strzeni architekto-

nicznej, pocz wszy 

od ogrodów i pose-

sji prywatnych, a  po 

obiekty u yteczno ci 

publicznej.

Wychodz c naprzeciw rosn ce-

mu zapotrzebowaniu na elemen-

ty upi kszaj ce otoczenie, firma 

DREWBET corocznie wprowadza 

do swojej oferty nowe produkty. 

Szeroka paleta barw, kszta tów, 

zastosowanie ró nych kruszyw 

oraz specjalne metody uszlachet-

niania betonu, sprawiaj , e na-

wierzchnie wykonane z kostki 

brukowej firmy DREWBET daj

wiele mo liwo ci aran acji.

Nowoczesne linie technologiczne 

firmy Schlosser, wykwalifikowa-

na kadra, 10-letnie do wiadczenie 

oraz zastosowanie surowców naj-

wy szej jako ci – to stanard pro-

ponowany przez firm  DREWBET.

Nasze wyroby spe niaj  najwy -

sze wymagania jako ciowe po-

twierdzone normami europej-

skimi: PN-EN 1338; PN-EN 1339; 

PN-EN 1340; PN-EN 13198; 

PN-B-19306(U). 

Ponadto podlegaj  ci g ej kon-

troli w zak adowym laborato-

rium, zgodnie z normami Unii 

Europejskiej.

W swojej ofercie posiadamy 

kostk  o grubo ciach 6, 8, 10 cm 

w szerokiej gamie kolorów 

i kszta tów:

 Rodosse Drewbet®

 Sonata

 Artbruk®

 Sycylijska®

 Cypryjska®

 Szlachecka Drewbet®

 Costa Brava

 Las Vegas Drewbet®

 Ko o Drewbet®

amana Drewbet®

 Classic Drewbet®

 Holland Drewbet®

 System Drewbet®

 Granit Drewbet®

 SK Drewbet®

 Behad Big i Eko Drewbet®

 p ytk  chodnikow

   – 50 × 50 i 35 × 35

 p yt  a urow

Ofert  firmy uzupe niaj

elementy ma ej architektury 

takie jak:

 kraw niki (drogowe, ukowe,

   sko ne, najazdowe)

 obrze a, oporniki

 palisady betonowe

 korytka ciekowe.

Aby uzyska  jak najlepszy 

efekt architektoniczny i este-

tyczny otoczenia domu nasi 

projektanci wykorzystuj c

Pa stwa pomys y i wizje 

przygotuj  projekty zgodne 

z najnowszymi trendami 

w kszta towaniu nawierzchni 

z kostki brukowej.

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

Kostka brukowa

Prezentacja firmowa
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