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DREWBET oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zagospodarowa-

nia przestrzeni architektonicznej, począwszy od ogrodów i posesji pry-

watnych, aż po obiekty użyteczności publicznej i ciągi komunikacyjne. 

Wykwalifikowana kadra, 10-letnie doświadczenie oraz zastosowanie surow-

ców najwyższej jakości – to standard proponowany przez firmę DREWBET. 

Nasze wyroby spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Ponadto cały 

proces technologiczny podlega ciągłej kontroli w zakładowym laborato-

rium, zgodnie z normami Unii Europejskiej.

 Charakterystyka ogólna 
W ciągłej produkcji i sprzedaży firma posiada kostkę o grubościach  

5, 6, 8, 10 cm

�w szerokiej gamie kształtów i kolorów: Sonata Drewbet, Rodosse 

Drewbet, Artbruk Drewbet , Sycylijska Drewbet, Costa Verde Drewbet, 

Cypryjska Drewbet, Łamana Drewbet, Granit Drewbet, Costa Brava 

Drewbet, Holland Big Drewbet, Płyta chodnikowa 35 × 35,  Holland 

Drewbet, Behad Drewbet.

�oraz wyroby galanterii betonowej: krawężniki drogowe (proste, łukowe, 

skośne, najazdowe), obrzeża, oporniki, palisady, korytka ściekowe

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów, wprowadza-

my corocznie nowe produkty. W trakcie procesu technologicznego 

nasze wyroby poddawane są specjalnym procesom obróbki i uszla-

chetniania betonu.

 Zalety
Kostka brukowa ZŁOTA JESIEŃ

Jedną z pierwszych firm, które wprowadziły do swojej oferty kostkę bru-

kową w barwach złotej jesieni, była firma DREWBET. Mieszanka dwóch 

lub trzech kolorów w ciepłych barwach polskiej złotej jesieni doskonale 

komponuje się z naturalnymi materiałami, takimi jak kamień czy drew-

no i pozostaje w harmonii z otoczeniem.

Kostka brukowa PŁUKANA

Szeroki asortyment kostek brukowych w 2009 roku został wzbogaco-

ny o odmianę płukaną. Jest to dwuwarstwowa kostka płukana z cha-

rakterystyczną rustykalną powierzchnią. Wierzchnia (górna) warstwa 

kostki poddawana jest obróbce uszlachetniającej polegającej na wy-

eksponowaniu barwnego kruszywa w procesie płukania (ze świeżego 

betonu wymywany jest zaczyn cementowy, przez co odsłaniane są ziar-

na kruszywa). Dodatek szlachetnych grysów nadaje charakterystyczny 

wygląd zbliżony do naturalnego kamienia. Oprócz walorów estetycz-

nych płukana powierzchnia kostki brukowej zapewnia wysokie właści-

wości antypoślizgowe.

Kostka brukowa POSTARZANA

Kostka brukowa COSTA BRAVA Drewbet to jedna z najnowszych propo-

zycji firmy DREWBET. Produkt ten poddawany jest specjalnej obróbce 

uszlachetniającej – procesowi postarzania, polegającemu na delikatnym 

obijaniu powierzchni. Dzięki temu kostka brukowa otrzymuje struktu-

rę o nieregularnych krawędziach, co w wyjątkowy sposób oddaje kli-

mat kamienia naturalnego. Doskonała do zastosowania w zabytkowych 

kompleksach miejskich oraz przy stylowych posesjach. Kostki posta-

rzane świetnie współgrają również z nowoczesnymi bryłami (formami) 

budowli. Trójelementowy system pozwala na wykonanie oryginalnych 

ścieżek, dróg i podjazdów.
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