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Prezentacja firmowa

Firma Bruk-Bet jest wiod cym producentem 

wyrobów dla domu i ogrodu. Wyroby tej fir-

my znajd   idealne zastosowanie we wszelkich 

rozwi zaniach, pozwalaj cych stworzy  pi k-

n  posesj , tak aby na jej widok chcia oby si

powiedzie :„jak tu pi knie”.

Posiadanie pi knego, niepowtarzalnego 

ogrodu nie musi wi za  si  z poniesieniem 

wysokich kosztów. Projektanci z biura projek-

towego Bruk-Bet , znajd  optymalne rozwi za-

nia, doradz , bezp atnie wykonaj  koncepcj

architektoniczn  – b d c  urealnieniem ma-

rze  o w asnym, pi knym ogrodzie. 

Szczególnie godne polecenia, do zastosowa

w ogrodzie s  wyroby z serii REALIT.

Seria REALIT obejmuje grup  wyrobów sta-

nowi cych rekonstrukcj  naturalnych produk-

tów z materia u skalnego, drewna lub cera-

miki. Wyroby te przej y pi kno naturalnych 

pierwowzorów, jednak e charakteryzuj  si

wi ksz  trwa o ci  oraz atwo ci  zabudowy.

Kamie  ciosany to wspania e, widoczne 

na pierwszy rzut oka rekonstrukcje p yt pia-

skowca ciosanego. Charakterystyczne, niepo-

wtarzaj ce si  tekstury powierzchni licowych, 

warstwowo  materia u skalnego, nieregu-

larne kraw dzie oraz powierzchnie boczne, 

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® to terakotowe p ytki w wierny 

sposób odtwarzaj ce 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, na-

daj  indywidualno  oraz bardzo wysok  war-

to .

OLD TOWN® to przepi kne, rzadko spoty-

kane p yty kamienne o agodnych, nieregular-

nych powierzchniach i kraw dziach. To p yty, 

które uzyska y swój urok na skutek u ytkowa-

nia ich w warunkach nasilonego, d ugotrwa e-

go ruchu pieszego. Wy lizgane, lekko poobijane 

oraz obt uczone p yty OLD TOWN®  przezna-

czone do ogrodu, emanuj  niepowtarzalnym 

wdzi kiem i tchnieniem starych wzorów.

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 betonu. 

Materia  ten nieporównywalnie wyd u a czas 

u ytkowania w stosunku do drewna natural-

nego. P yty Drewno ogrodowe wykorzystywa-

ne s  do placyków, cie ek ogrodowych, wy-

konywania obrze y rabat kwiatowych oraz 

stopni schodów. Wspaniale komponuj  si

z zieleni  oraz wirem otoczaków.

P yty deptakowe stanowi  nieregularne, 

owalne formy kamienia ciosanego.

Dzi ki zró nicowaniu wymiarów, obry-

sów, powierzchni i kraw dzi stanowi  nie-

powtarzalne egzemplarze, tworz c oryginal-

ne cie ki.

Przy tworzeniu otoczenia domu, wa n  rol

odgrywa równie  kostka brukowa; która dzi

nie musi kojarzy  si  z szar , monotonn  na-

wierzchni . Bruk-Bet poleca kostki brukowe 

serii Presti . Oferta wyrobów grupy Presti

obejmuje mi dzy innymi szerok  gam  uszla-

chetnionych kostek brukowych. Ogromna ró -

norodno  pozwala na dokonanie ich podzia u

ze wzgl du na kszta t, rodzaj powierzchni li-

cowej, kolorystyk , przeznaczenie itd. 

Wiemy jak wa ny jest atrakcyjny wygl d otoczenia domu. Nie bez znaczenia 

jest równie  jego funkcjonalno , uk ad alejek, cie ek, miejsc wypoczynku, 

rozmieszczenia zieleni itp. Pi kny i funkcjonalny ogród nie musi wi za  si

z posiadaniem du ej powierzchni terenu- czasem mniej nie znaczy gorzej.

Ka dy chcia by mie  swoj  enklaw  zieleni, prze aman  ciep em kamienia, ubo-

gacon  urokiem drewna ogrodowego, b d  wdzi kiem p yt deptakowych.

Ogród wizytówk  Twojego domu
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