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DEKORACYJNE
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Z uwagi na specyfikę druku, kolory przedstawione w katalogu
mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów.

LINEA | melanż zimowy

best
seller

PŁYTA PRESSTONE | granit zamkowy

best
seller

BRUK | melanż letni

best
seller

NAWIERZCHNIE DEKORACYJNE
Nawierzchnie dekoracyjne doskonale sprawdzają się zarówno przy
tworzeniu przydomowych aranżacji jak i kreowaniu przestrzeni
publicznych. Szeroka oferta produktów pozwala na tworzenie ścieżek
ogrodowych, podjazdów, placów oraz traktów spacerowych.
Zróżnicowane rozmiary oraz kolorystyka poszczególnych wyrobów
dają możliwość idealnego dopasowania produktów do otoczenia.
Wspólną cechą tych nawierzchni jest podążanie za nowoczesnymi
trendami oraz wzornictwo inspirowane kamieniem naturalnym. Oferowane
przez firmę POZ BRUK kostki brukowe oraz płyty dekoracyjne łączą
w sobie niezwykłą estetykę oraz funkcjonalność, co daje nieograniczone
możliwości aranżacyjne.
Program uzupełniony jest szeroką ofertą obrzeży dekoracyjnych.
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NATURALNE CECHY BETONU
Kostka brukowa wytwarzana jest z naturalnych surowców charakteryzujących się
niejednorodnością kolorystyczną. Odcienie użytych surowców mogą się różnić i mieć
wpływ na finalny kolor produktu. Po ułożeniu nawierzchni takie różnice mogą stać się
widoczne. W celu uniknięcia obszarów o zróżnicowanym odcieniu, podczas układania
nawierzchni należy pamiętać o zasadzie trzech palet. Metoda polega na pobieraniu
materiału do układania nawierzchni naprzemiennie z trzech różnych palet.
Pozwala to zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne poprzez równomierne
wymieszanie odcieni. Na poszczególnych elementach
mogą także pojawić się wykwity wapienne, które
są wynikiem naturalnych procesów zachodzących
w betonie. Niejednorodność kolorystyczna i wykwity
wapienne nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
Więcej informacji na temat naturalnych cech betonu
znajduje się w wydawnictwie KOSTKA BRUKOWA
PORADNIK TECHNICZNY i OGÓLNYCH WARUNKACH
SPRZEDAŻY.
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WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI
WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 4 cm

Specjalne, ekonomiczne rozwiązanie dla lekkich nawierzchni ogrodowych
i pieszych, nieodpowiednie dla ruchu kołowego. Masa 1 m² nawierzchni
to około 90 kg.

WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 6 cm

Popularne rozwiązanie dla nawierzchni pieszych i jezdnych o niewielkim
natężeniu ruchu. Masa 1 m² nawierzchni to około 135 kg.

WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 8 cm

Rozwiązanie nadające się dla nawierzchni pieszych oraz jezdnych.
Masa 1 m² nawierzchni to około 180 kg.

WYSOKOŚĆ NAWIERZCHNI 12 cm
12

Nawierzchnia o tej grubości, stosowana w postaci płyt,
przeznaczona na nawierzchnie jezdne, place miejskie i deptaki.

CECHY NAWIERZCHNI DEKORACYJNYCH
WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE - APS

W ofercie zawarte są płyty chodnikowe zwiększające bezpieczeństwo
poruszania się, niwelujące działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych.

NAWIERZCHNIA STANADARDOWA UNI

Wszystkie elementy barwione są przy użyciu kolorowych kruszyw
i barwników. Dzięki temu uzyskane barwy są jednolite.

WYKOŃCZENIE NOVA

Nawierzchnie NOVA odkrywają piękno naturalnych kruszyw użytych
do produkcji. Barwne kruszywa odsłaniane są metodą płukania.

EPOKA

Niejednorodnośc powierzchni uzyskana w procesie postarzania,
nadająca produktom niepowtarzalnego uroku.

MELANŻ
MEL

Melanże są uzyskiwane metodą łączenia naturalnych barwników.
W połączeniu z różnymi fakturami oferowanych nawierzchni tworzą
bogatą i niepowtarzalną kolekcję.

MROZOODPORNOŚĆ

Wszystkie elementy nawierzchni POZ BRUK są odporne na działanie
niskich temperatur, dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości, uzyskanej
w nowoczesnym procesie technologicznym.

TECHNOLOGIE
NANOTECHNOLOGIA
Technologia utwardzania komponentów przy użyciu promieniowania
elektromagnetycznego podnosi odporność produktów na czynniki zewnętrzne, które
do tej pory stanowiły poważne zagrożenia dla wyrobów betonowych. Standardowy beton
wykazuje widoczną nasiąkliwość. Porowaty materiał nie jest odporny na przenikanie wilgoci.
Technologia NANO redukuje nasiąkliwość do minimum. Struktura materiału jest drobniejsza,
a otwory kapilarne wypełnione szczelnie nanocząsteczkami. Zabezpieczone w ten sposób
wyroby wykazują wybitne właściwości odpychania cieczy. Na powierzchni produktów widać
wyraźny efekt perlenia kropel wody, a zanieczyszczenia dają się łatwo usunąć.

ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS
Produkty wykonane z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz
standardowo zabezpieczamy w technologii H-PLUS.
Technologia hydrofobowa H-PLUS:
• wypiera wilgoć,
• zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału,
tym samym zwiększając mrozoodporność,
• zapobiega erozji betonu,
• zwiększa odporność na działanie soli i innych środków odladzających.

OPTYMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU
VAPORE to standardowa technologia wykorzystywana w procesie
prefabrykacji betonowej POZ BRUK. Ma ona na celu zwiększanie parametrów użytkowych
i jakościowych. W tym celu świeżo wyprodukowane elementy transportowane
są do specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu. Powstały
ciepły, wilgotny mikroklimat przyśpiesza proces zwiększania wytrzymałości wstępnej betonu,
w wyniku czego już po ośmiu godzinach materiał może być pakowany i transportowany.
VAPORE zmniejsza odchylenia kolorystyki i likwiduje wykwity pierwotne, ponieważ zawarty
we wtłaczanym do komory medium dwutlenek węgla zamyka część porów, uszczelniając masę
i redukując chłonność materiału.

WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCZYSZCZAJĄCE
W przypadku zastosowania technologii TiO2, na powierzchni betonu
użytego do produkcji prefabrykatu zachodzą silne reakcje utleniające, które przyczyniają się
do rozkładu szeregu zabrudzeń organicznych. W ten sposób neutralizowane są tłuszcze, oleje,
bakterie i spaliny. Pozostałości po tych reakcjach spłukiwane są przez wodę deszczową i nie
stanowią zagrożenia dla ekosystemu.
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GRANIT zamkowy piaskowany

RODZAJE POWIERZCHNI PŁYT DEKORACYJNYCH
Systemowe rozwiązanie procesu obróbki pozwala na uzyskanie różnego typu
powierzchni. Oferta obejmuje płyty o wykończeniu gładkim
i strukturalnym.

PO

PS

SZ

POWIERZCHNIA SZLIFOWANA
Gładkie wykończenie powierzchni elementów silnie
eksponuje naturalne kruszywa.Płyty szlifowane mogą
zostać wypolerowane na połysk.

POWIERZCHNIA PIASKOWANA
Proces piaskowania równomiernie odkrywa strukturę
kruszyw, nadając powierzchni szczególny charakter.
Zwiększają się właściwości antypoślizgowe.

POWIERZCHNIA SZCZOTKOWANA
Proces szczotkowania nadaje płytom niepowtarzalnego,
aksamitnego charakteru naturalnych powierzchni
kamiennych.

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA
Przestrzenna struktura na powierzchni płyt trwale
uformowana podczas procesu produkcji.

SZ

POWIERZCHNIA STRUKTURALNA SZCZOTKOWANA
Naturalna szorstkość powierzchni
strukturalnych wygładzona w procesie
szczotkowania.

TECHNOLOGIE
SYSTEMEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH
Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZBRUK jest spełnienie
norm i zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych.
PN-EN 1338:2005 - kostka betonowa
PN-EN 1339:2005 - betonowe płyty brukowe
PN-EN 1340:2004 - krawężniki betonowe

NOVA
Uformowane elementy podlegają intensywnemu płukaniu przy użyciu kilkudziesięciu
specjalnych dysz. Usuwany jest wtedy zaczyn cementowy, a odkrywane
są kruszywa naturalne.

EPOKA
Elementy poddawane są procesowi młoteczkowania, który polega na mechanicznym obijaniu
powierzchni oraz krawędzi każdej pojedynczej kostki w powtarzalny sposób.

MELANŻ
Technologia umożliwiająca równomierne dozowanie w formie poszczególnych mieszanek
kolorów betonu. Uzyskuje się w ten sposób:
• rozłożenie wszystkich barw na powierzchni całej warstwy kostki,
• powtarzalność produkcji wyrobów,
• żywe wysycenie kolorystyki.
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PLAZA NOVA 20x20
żółty nova
grafitowy nova
strzegomski nova

PROGRAM NOVA
Produkty z programu NOVA charakteryzują się powierzchnią pokrytą naturalnymi
kruszywami. Specjalny proces uszlachetniania wyrobów pozwala odsłonić
drobinki różnobarwnych kamieni. Powstałe w ten sposób elementy są trwałe,
ich kolory intensywne, a wyjątkowy efekt utrzymuje się bardzo długo, doskonale
komponując się z otoczeniem.

GRANIT NOVA
GRANIT NOVA to elementy o trapezowym kształcie i niewielkich wymiarach, które
dają bardzo duże możliwości aranżacji zarówno w linii prostej, jak i w formie łuków,
tworząc efekt jednolitej powierzchni. System GRANIT NOVA wykorzystywany jest
często do uzupełnienia założeń wykonanych z produktów z innych serii.

PLAZA NOVA

PLAZA GRANDE NOVA
PLAZA GRANDE NOVA jest nowoczesnym, podążającym za trendami systemem,
który stanowi kontynuację kompatybilnego pod względem wymiarów programu
PLAZA NOVA. Zawiera on 5 produktów w 3 zestawach przeznaczonych
do budowania nawierzchni z dużych elementów.
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ZALETY
Wyjątkowa kolorystyka:
W programie NOVA jest dostępnych 7 propozycji kolorystycznych tworzących bogatą ofertę,
która pozwala dopasować nawierzchnię do każdego otoczenia.
Podwyższona przyczepność:
Specjalny proces produkcji elementów NOVA powoduje, że w efekcie powstaje struktura
przestrzenna zwiększająca przyczepność podłoża. Odsłonięcie ziaren zwiększa tarcie
i w naturalny sposób zapobiega poślizgom.

GABARYT NOVA

Trwałość wybarwienia:
Zastosowanie kolorowych kruszyw w produkcji elementów
NOVA gwarantuje, że kostki długo zachowają, żywą i niezmienioną barwę.

GABARYT NOVA łączy wytrzymałość z dużymi wymiarami. Dwa rozmiary płyt
o grubości 12 cm doskonale sprawdzają się w realizacjach, które będą poddane
większemu obciążeniu eksploatacyjnemu.

Szeroka oferta kształtów:
W ofercie dostępnych jest aż 17 form różniących się wielkością i wysokością, co pozwala
na realizację najbardziej wymagających projektów.

program NOVA

PLAZA NOVA to 7 elementów o różnych, ale pasujących do siebie wymiarach,
umożliwiających kształtowanie dużych powierzchni – np. chodników lub placów.
Zastosowanie na jednej powierzchni kostek PLAZA NOVA w różnych kolorach daje
możliwości uzyskania ciekawego efektu końcowego.

KOLORYSTYKA NOVA

program NOVA
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zielony NOVA

wrzosowy NOVA

żółty NOVA

grafitowy NOVA

szary NOVA

strzegomski NOVA

biały NOVA

GRANIT NOVA
best
seller

6.3 x 8.3 cm

7.3 x 8.3 cm

8.3 x 8.3 cm

9.3 x 8.3 cm

10.3 x 8.3 cm

zielony NOVA*

wrzosowy NOVA

żółty NOVA

szary NOVA

strzegomski NOVA

biały NOVA

grafitowy NOVA

GRANIT NOVA 6

165 (mix 5 elementów)

wydajność
z palety
10.00 m²

GRANIT NOVA 8*

165 (mix 5 elementów)

8.00 m²

produkt

ilość w warstwie palety

*produkt dostępny na zamówienie

waga palety

1440 kg

1350 kg

program NOVA
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PLAZA NOVA 6

kostka 10 x 10 cm kostka 10 x 20 cm

kostka 20 x 20 cm

program NOVA
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żółty NOVA*

grafitowy NOVA*

szary NOVA*

produkt
PLAZA NOVA 6 KOSTKA 10 x 10*

strzegomski NOVA*
ilość w warstwie
palety
108 elementów

biały NOVA*

wydajność
z palety
10.80 m²

waga palety
1460 kg

PLAZA NOVA 6 KOSTKA 10 x 20*

54 elementy

10.80 m²

1460 kg

PLAZA NOVA 6 KOSTKA 20 x 20*

30 elementów

12.00 m²

1620 kg

*produkt dostępny na zamówienie

PLAZA NOVA 8

kostka 25 x 25 cm

kostka 30 x 30 cm

kostka 10 x 10 cm kostka 10 x 20 cm

czapka biskupia

kostka 20 x 20 cm

kostka 20 x 30 cm
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żółty NOVA*

szary NOVA*

strzegomski NOVA*

biały NOVA*

ilość w warstwie
palety

wydajność
z palety

waga palety

PLAZA NOVA 8 kostka 10 x 10*

108 elementów

8.64 m²

1555 kg

PLAZA NOVA 8 kostka 10 x 20*

54 elementy

8.64 m²

1555 kg

PLAZA NOVA 8 kostka 20 x 20 *

30 elementów

9.60 m²

1730 kg

PLAZA NOVA 8 kostka 25 x 25*

16 elementów

8.00 m²

1440 kg

PLAZA NOVA 8 kostka 20 x 30 *

20 elementy

9.60 m²

1730 kg

PLAZA NOVA 8 kostka 30 x 30 *

12 elementów

8.64 m²

1606 kg

CZAPKA BISKUPIA NOVA*

15 elementów

5.75 m²

1035 kg

produkt

*produkt dostępny na zamówienie

program NOVA

grafitowy NOVA*

PLAZA GRANDE NOVA

60 x 60 cm

90 x 60 cm

30 x 30 cm

30 x 45 cm

30 x 60 cm

program NOVA
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grafitowy NOVA
produkt

strzegomski NOVA

biały NOVA*

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

PLAZA GRANDE
NOVA SET 1
PLAZA GRANDE
NOVA SET 2*

2 elementy 90 x 60

8.64 m²

1555 kg

2 elementy 60 x 60
2 elementy 60 x 30

8.64 m²

1555 kg

PLAZA GRANDE
NOVA SET 3*

3 elementy 30 x 30
2 elementy 30 x 45
3 elementy 30 x 60

8.64 m²

1555 kg

*produkt dostępny na zamówienie

GABARYT NOVA

12

60 x80 cm

120 x 80 cm

program NOVA
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biały NOVA*

strzegomski NOVA*

grafitowy NOVA*

żółty NOVA*

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

GABARYT M

2 szt.

4.80 m²

1325 kg

GABARYT XL

1 szt.

4.80 m²

1325 kg

produkt

*kolor dostępny na zamówienie

BRUK EPOKA melanż letni epoka

PROGRAM EPOKA
EPOKA jest kolekcją inspirowaną historią i tradycyjnymi produktami
brukarskimi, opartą na naturalnych kamieniach. Podczas mechanicznego
procesu postarzania elementów nabierają niejednorodnej powierzchni
oraz krawędzi. W ten sposób zyskują szlachetny styl i wygląd, co pozwala
im doskonale dopasować się do już istniejącej historycznej zabudowy.
Program EPOKA składa się z:

BRUK EPOKA
BRUK EPOKA to dwuelementowa nawierzchnia inspirowana klasycznym wzorem
miejskiego bruku, doskonale pasująca do tradycyjnej architektury.

BRUK RUSTICA EPOKA
BRUK RUSTICA EPOKA to rozwinięcie wzoru BRUK EPOKA. Strukturalna
powierzchnia kostek w połączeniu z działaniem procesu mechanicznego
postarzania daje niepowtarzalny efekt kamienia łamanego.

BRUK POZNAŃSKI EPOKA to ciekawa alternatywa dla BRUKU EPOKA. Produkt ten
został stworzony na wzór kostek, którymi wyłożono Stary Rynek w Poznaniu.
Efekt osiągnięto poprzez cofnięcie fugi bryłek. 5 kształtów systemu daje wiele
możliwości układania rozmaitych wzorów.

GRANIT EPOKA
GRANIT EPOKA to małe kostki o trapezowym kształcie będące odwzorowaniem
kostek łamanych z kamienia granitowego.

ZALETY
Unikatowy efekt:
Produkty EPOKA tworzone są za pomocą zaawansowanej technologii, dającej możliwość
odwzorowania klasycznego piękna i walorów naturalnego kamienia. W ten sposób
otrzymujemy unikatowy efekt EPOKA.
Bogata oferta kolorystyczna: Elementy dostępne są w 11 naturalnych kolorach (7 propozycji
jednokolorowych i 4 melanże powstałe z połączenia 3 barw) pozwalających dopasować
nawierzchnię do niemal każdego otoczenia.
Trwałość:
Technologia sprawia, że efekt wizualny zostaje zachowany, nawet gdy produkty ulegają
zestarzeniu się, a upływający czas dodaje im szlachetności.
Inspiracja płynąca z natury:
Każdy element programu EPOKA nawiązuje kształtem do brył od dawna stosowanych
w kamieniarstwie, dzięki czemu doskonale komponuje się z kamieniami naturalnymi.

program EPOKA

BRUK POZNAŃSKI EPOKA
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KOLORYSTYKA EPOKA

czarny EPOKA

bursztynowy EPOKA

piaskowy EPOKA

grafitowy EPOKA

szary EPOKA

brązowy EPOKA

melanż letni EPOKA

melanż jesienny EPOKA

melanż zimowy EPOKA

perłowy EPOKA

program EPOKA
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melanż klasyczny EPOKA

BRUK EPOKA szary epoka

BRUK EPOKA

MEL

22.5 x 15 cm

15 x 15 cm

program EPOKA
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grafitowy EPOKA*

szary EPOKA*

m. letni EPOKA*

m. klasyczny EPOKA

brązowy EPOKA*

BRUK EPOKA 6

18 elementów 22.5 x 15, 15 x 15

wydajność
z palety
10.00 m²

BRUK EPOKA 8*

18 elementów 22.5 x 15, 15 15

8.00 m²

produkt

ilość w warstwie palety

*produkt dostępny na zamówienie

waga palety
1440 kg

1384 kg

BRUK RUSTICA EPOKA

MEL

22.5 x 15 cm

15 x 15 cm

program EPOKA
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grafitowy EPOKA*

m. zimowy EPOKA*

produkt

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

BRUK RUSTICA EPOKA

18 elementów 22.5 x 15
18 elementów 15 x 15

10.00 m²

1384 kg

*produkt dostępny na zamówienie

BRUK POZNAŃSKI EPOKA

18 x 24 cm

12 x 24 cm

MEL

18 x 18 cm

12 x 18 cm

12 x 12 cm

program EPOKA
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grafitowy EPOKA*

szary EPOKA*

brązowy EPOKA*

m. klasyczny EPOKA* m. letni EPOKA*
produkt

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

BRUK POZNAŃSKI EPOKA

4 elementy 12 x 12
16 elementów 12 x 18
9 elementów 12 x 24
5 elementów 18 x 24
4 elementy 18 x 18

8.08 m²

1455 kg

*produkt dostępny na zamówienie

GRANIT EPOKA

MEL

6.3 x 8.3 cm

7.3 x 8.3 cm

8.3 x 8.3 cm

9.3 x 8.3 cm

10.3 x 8.3 cm

czarny EPOKA*

m. letni EPOKA*

m. jesienny EPOKA*

m. zimowy EPOKA*

brązowy EPOKA* bursztynowy EPOKA*

piaskowy EPOKA*

perłowy EPOKA*

produkt
GRANIT EPOKA
*kolor dostępny na zamówienie

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

mix 165 elementów

10.00 m²

1350 kg

program EPOKA
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ŁUPEK OGRODOWY perłowy

PROGRAM NATURA
Produkty z programu NATURA powstały w wyniku inspiracji
naturalnymi kamieniami. Stworzono je z myślą o budowaniu
przydomowego ogrodu i dlatego idealnie sprawdzają się do
układania w fantazyjne ścieżki, alejki oraz tarasy. Nieregularne
kształty kostek (przypominające ociosany kamień naturalny)
oferują szerokie możliwości: od łączenia ich z większymi
elementami po komponowanie z naturalnymi warunkami
ogrodu – pasami trawy, grysu, kory lub otoczaków. Daje
to doskonałe efekty wizualne. Na program NATURA składają się:

KAMIEŃ OGRODOWY
Kamień ogrodowy to zestaw elementów o nieregularnych
kształtach krawędzi (przypominających płaskie odłamki skał),
podzielony głębokimi fugami na 6 różnych sposobów.
Zbudowana na jego bazie nawierzchnia wygląda jakby była
stworzona z niejednolitych naturalnych kamieni.

PŁYTY ŁUPKA OGRODOWEGO

23

PŁYTY ŁUPKA OGRODOWEGO to doskonałe i wierne odwzorowanie
łupka naturalnego o nieregularnej powierzchni. Taka struktura
daje surowy i jednocześnie elegancki wygląd.

GRANIT to małe trapezowe kostki o różnorodnych barwach
pozwalające na budowę ciekawych wzorów. Produkty te często
łączy się z większymi elementami jako akcent zamykający
całą aranżację.

ŁUPEK OGRODOWY GALAXY
ŁUPEK GALAXY wywodzi się z tradycyjnego łupka ogrodowego.
Jego głęboka czerń i połyskująca struktura dodają produktowi
szlachetnego wyglądu. Wielkość i kształt elementów programu
sprawiają, że doskonale sprawdzają się one w komponowaniu
nawierzchni dekoracyjnych.

ZALETY
Bogata oferta kolorystyczna:
W ofercie dostępne jest aż 9 opcji kolorów (5 jednokolorowych i 4 melanże powstałe z połączenia 3 barw)
pozwalających dopasować elementy do praktycznie każdego rodzaju otoczenia.
Inspiracja naturą:
Struktura elementów z programu NATURA nawiązuje do najpopularniejszych kamieni.
Oszczędność:
System NATURA to alternatywne rozwiązanie wobec naturalnych materiałów – podobny efekt,
za dużo niższą cenę.

program NATURA

GRANIT

KOLORYSTYKA NATURA

brązowy

czarny galaxy

czarny

piaskowy

perłowy

melanż letni

melanż jesienny

melanż zimowy

program NATURA
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melanż klasyczny

program NATURA
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ŁUPEK OGRODOWY czarny galaxy

GRANIT

6.3 x 8.3 cm

MEL

7.3 x 8.3 cm

8.3 x 8.3 cm

9.3 x 8.3 cm

10.3 x 8.3 cm

program NATURA
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czarny

brązowy*

piaskowy*

melanż letni*

melanż zimowy

melanż jesienny*

perłowy

produkt

ilość w warstwie
palety

wydajność
z palety

waga palety

GRANIT

165 (mix 5 elementów)

10.00 m²

1350 kg

*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

KAMIEŃ OGRODOWY

MEL

47 x 40 cm

47 x 40 cm

47 x 40 cm

47 x 40 cm

47 x 40 cm

47 x 40 cm

program NATURA
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melanż letni
produkt

melanż zimowy*

melanż klasyczny*

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

6 elementów
(6 różnych wzorów)

6.15 m²

1100 kg

KAMIEŃ OGRODOWY
*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

ŁUPEK OGRODOWY

MEL

41.5 x 62.5 cm

41.5 x 41.5 cm

20.5 x 41.5 cm

20.5 x 20.5 cm

program NATURA
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perłowy

czarny galaxy*

melanż klasyczny*

melanż letni

produkt

melanż zimowy

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

2 elementy 62.5 x 41.5
2 elementy 41.5 x 41.5
1 element 41.5 x 20.5
2 elementy 20.5 x 20.5

10.58 m²

1430 kg

ŁUPEK OGRODOWY
*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

ŁUPEK OGRODOWY czarny galaxy

program NATURA
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LIDO
melanż letni
melanż zimowy

PROGRAM DEKORA
Program DEKORA powstał z inspiracji tradycyjnymi brukami
miejskimi. Produktami tymi można uatrakcyjnić wygląd
podjazdów i ścieżek, a także stosować je w realizacjach
placów, skwerów i chodników miejskich. DEKORA jest
na tyle uniwersalna, że doskonale sprawdzi się w otoczeniu
praktycznie każdego stylu architektonicznego. Program
tworzą:

BRUK i BRUK POZNAŃSKI
BRUK POZNAŃSKI to kostki o rustykalnym wyglądzie,
które doskonale dopasują się do architektury klasycznej.

LIDO oraz LINEA
LIDO I LINEA są nowoczesnymi elementami, które najlepiej
odnajdą się w modernistycznym otoczeniu. Ich smukłe
kształty dają efekt wydłużenia nawierzchni i poszerzenia
przestrzeni.
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NOSTALIT to najdłużej dostępny w ofercie element z kategorii
dekoracyjnych. Mimo upływającego czasu, jest wciąż
popularny i chętnie kupowany. Charakterystyczne dla
niego są zaokrąglone krawędzie, które udanie imitują efekt
długotrwałej eksploatacji. Uzupełnieniem oferty jest RONDO
NOSTALIT.

RONDO
RONDO uzupełnia system NOSTALIT. 3 rodzaje kostek
o różnorodnych kształtach pozwalają na komponowanie
okręgów o różnych średnicach.

WENECJA STRUKTURA
Wenecja Struktura to siedem idealnie dopasowanych do
siebie kostek, o strukturalnej powierzchni. W połączeniu
ze starannie dobraną kolorystyką idealnie współgrają
z klasyczną architekturą.

ZALETY
Bogata oferta kolorystyczna:
W ofercie dostępnych jest 16 barw, w tym 10 receptur jednokolorowych i 6 melanży.
Szeroki wachlarz dostępnych kształtów:
System składa się z 12 zestawów form różniących się wielkością i wysokością.
Unikalna innowacyjność:
LINEA, LIDO I WENECJA to wyjątkowe i unikatowe produkty, a ich wersja STRUKTURALNA
zapewnia dodatkowe walory estetyczne oraz użytkowe.

program DEKORA

NOSTALIT

KOLORYSTYKA DEKORA

orzechowy

mahoń

dębowy

platynowy

złoty

melanż kasztanowy

grafitowy

szary

brązowy

brzozowy

program DEKORA
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czerwony

KOLORYSTYKA DEKORA

melanż letni

melanż jesienny

melanż zimowy

melanż klasyczny

33

program DEKORA

melanż wiosenny

KANADA

7

65 x 28 cm

35 x 28 cm

55 x 22 cm

45 x 22 cm

program DEKORA
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orzechowy

produkt
KANADA

mahoń*

dębowy

brzozowy*

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

2 elementy 55 x 22 cm
2 elementy 45 x 22 cm
2 elementy 35 x 28 cm
2 elementy 65 x 28 cm

8,00 m²

1174 kg

*produkt dostępny na zamówienie

BRUK

MEL

15 x 15 cm

22.5 x 15 cm

platynowy*

złoty

grafitowy

szary

brązowy*

czerwony*

melanż letni

melanż zimowy

melanż klasyczny

melanż jesienny*

produkt
BRUK 6
BRUK 8*

ilość w warstwie palety
18 elementów 22.5 x 15
18 elementów 15 x 15
18 elementów 22.5 x 15
18 elementów 15 x 15

*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

wydajność
z palety
10.00 m²

waga palety

8.00 m²

1440 kg

1384 kg

program DEKORA
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BRUK POZNAŃSKI

MEL

18 x 24 cm

12 x 24 cm

18 x 18 cm

12 x 18 cm

12 x 12 cm

program DEKORA

36

grafitowy*

szary*

melanż zimowy*

melanż klasyczny

produkt

brązowy*

czerwony*

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

4 elementy 12 x 12
16 elementów 12 x 18
9 elementów 12 x 24
5 elementów 18 x 24
4 elementy 18 x 18

8.08 m²

1455 kg

BRUK POZNAŃSKI
*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

WENECJA STRUKTURA

MEL

14 x 10,5 cm

14 x 17,5 cm

14 x 12,5 cm

14 x 14 cm

14 x 19,2 cm

14 x 15,7 cm

14 x 21 cm

program DEKORA
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melanż kasztanowy melanż zimowy
produkt

WENECJA
STRUKTURA

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

7 elementów 14 x 21 cm
7 elementów 14 x 19,2 cm
7 elementów 14 x 17,5 cm
7 elementów 14 x 15,7 cm
7 elementów 14 x 14 cm
7 elementów 14 x 12,2 cm
7 elementów 14 x 10,5 cm

10.8 m²

1680 kg

LIDO

MEL

best
seller

22,5 x 14,5 cm

23,5 x 20,5 cm

35,5 x 14,5 cm

34,5 x 20,5 cm

45,5 x 26,5 cm

pozostałe elementy o wymiarach:
33,5 x 20,5 • 43,5 x 20,5 • 29,5 x 20,5 • 38,5 x 20,5 • 32,5 x 14,5
26,5 x 14,5 • 38,5 x 26,5

program DEKORA
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33,5 x 26,5 cm

melanż letni

melanż jesienny*

melanż zimowy

melanż klasyczny*

LIDO 6

mix 13 elementów

wydajność
z palety
11.56 m²

LIDO 8*

mix 13 elementów

9.25 m²

produkt

ilość w warstwie palety

*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

waga palety
1665 kg

1560 kg

LIDO STRUKTURA

MEL

22,5 x 14,5 cm

23,5 x 20,5 cm

35,5 x 14,5 cm

33,5 x 26,5 cm

34,5 x 20,5 cm

45,5 x 26,5 cm
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program DEKORA

pozostałe elementy o wymiarach:
33,5 x 20,5 • 43,5 x 20,5 • 29,5 x 20,5 • 38,5 x 20,5 • 32,5 x 14,5
26,5 x 14,5 • 38,5 x 26,5

melanż letni

melanż jesienny*

melanż zimowy

melanż klasyczny*

LIDO 6

mix 13 elementów

wydajność
z palety
11.56 m²

LIDO 8*

mix 13 elementów

9.25 m²

produkt

ilość w warstwie palety

*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

waga palety
1665 kg

1560 kg

LINEA

MEL

best
seller

48 x 16 cm

64 x 16 cm

28 x 12 cm

36 x 12 cm

48 x 12 cm
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program DEKORA

UWAGA
Produkt zalecany do stosowania w komunikacji pieszej.
W przypadku zastosowania w ciągach jezdnych lub na
podjazdach, konieczne jest wykonanie projektu podbudowy.

platynowy

grafitowy

melanż letni*

melanż jesienny*

produkt
LINEA

melanż zimowy

melanż klasyczny*

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

3 elementy 16 x 64 cm
3 elementy 16 x 48 cm
3 elementy 12 x 48 cm
3 elementy 12 x 36 cm
3 elementy 12 x 28 cm

7.52 m²

1355 kg

*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

LINEA STRUKTURA

MEL

best
seller

48 x 16 cm

64 x 16 cm

28 x 12 cm

36 x 12 cm

48 x 12 cm
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grafitowy*

melanż letni*
produkt
LINEA STRUKTURA

melanż jesienny*

melanż zimowy*

melanż klasyczny*

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

3 elementy 16 x 64 cm
3 elementy 16 x 48 cm
3 elementy 12 x 48 cm
3 elementy 12 x 36 cm
3 elementy 12 x 28 cm

7.52 m²

1355 kg

*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

program DEKORA

UWAGA
Produkt zalecany do stosowania w komunikacji pieszej.
W przypadku zastosowania w ciągach jezdnych lub na
podjazdach, konieczne jest wykonanie projektu podbudowy.

NOSTALIT 6

MEL

best
seller

6 x 12 cm

9 x 12 cm

12 x 12 cm

program DEKORA
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grafitowy

szary

brązowy*

czerwony*

melanż wiosenny

melanż letni

melanż jesienny

melanż zimowy

produkt

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

22 elementy 6 x 12
36 elementów 9 x 12
38 elementów 12 x 12

11.00 m²

1508 kg

NOSTALIT 6
*produkt dostępny na zamówienie

NOSTALIT 8

MEL

9 x 12 cm

12 x 12 cm

15 x 12 cm

18 x 12 cm

grafitowy*

szary*

brązowy*

czerwony*

melanż wiosenny*

melanż letni*

melanż jesienny*

melanż zimowy*

produkt

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

12 elementów 9 x 12
28 elementów 12 x 12
20 elementów 15 x 12
18 elementów 18 x 12

9.13 m²

1644 kg

NOSTALIT 8

*produkt dostępny na zamówienie

program DEKORA
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RONDO

MEL

12 x 12 cm

5 x 12 x 12 cm

8 x 10 x 12 cm

8.7 x 12 cm

program DEKORA
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grafitowy*

szary*

brązowy*

czerwony*

melanż wiosenny

melanż letni

melanż jesienny

melanż zimowy

produkt

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

okrąg Ø 204 cm
(komplet elementów
w paczce)

3.27 m²

478 kg

RONDO
*produkt dostępny na zamówienie

GABARYT

12

120 x 80 cm

60 x80 cm

program DEKORA

45

grafitowy*
ilość w
wydajność
warstwie palety z palety
GABARYT M
2 szt.
4.80 m²
GABARYT XL
1 szt.
4.80 m²
produkt

*produkt dostępny na zamówienie

szary*
waga
palety
1325 kg
1325 kg

PLAZA GRANDE 30 x 60
szary, grafitowy

PROGRAM PLAZA
Program PLAZA to nowoczesne, duże elementy, które są
ciekawą alternatywą dla zwykłych płyt chodnikowych.
Pozwalają one na tworzenie fantazyjnych geometrycznych
wzorów. Program składa się z:

PLAZA SYSTEM 6
PLAZA SYSTEM 6 to zestaw 3 elementów o uzupełniających
się wzajemnie wymiarach.

PLAZA SYSTEM 8
PLAZA SYSTEM 8 to zestaw 6 elementów o uzupełniających
się wzajemnie wymiarach.

PLAZA GRANDE

GABARYT NOVA
GABARYT NOVA to wieloelementowy system płyt o zwiększonej
nośności. Zróżnicowane rozmiary uzupełniających się
elementów pozwalają na tworzenie ciekawych aranżacji.

ZALETY
Kompletny system:
Na program PLAZA składają się pasujące do siebie elementy
o uzupełniających się wymiarach.
Duży wybór:
Zróżnicowanie elementów poszerza możliwości aranżacyjne.
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program PLAZA

Program PLAZA GRANDE tworzą 3 zróżnicowane zestawy płyt
o dużych rozmiarach, dające ogromne możliwości aranżacyjne.
Elementy dostępne są w wersji gładkiej i strukturalnej.
Produkty PLAZA GRANDE doskonale komponują się
z pozostałymi elementami programu PLAZA.

KOLORYSTYKA PLAZA

grafitowy

program PLAZA

48

szary

czerwony

melanż zimowy

program PLAZA

49

PLAZA SYSTEM 30x30 szary, grafitowy

PLAZA SYSTEM 6
PLAZA SYSTEM 8

kostka 10 x 10 cm

kostka 25 x 25 cm

kostka 10 x 20 cm

kostka 20 x 30 cm

kostka 20 x 20 cm

kostka 30 x 30 cm
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szary

grafitowy

ilość w warstwie
palety

wydajność
z palety

waga palety

PLAZA 6 kostka 10 x 10*

108 elementów

10.80 m²

1542 kg

PLAZA 6 kostka 10 x 20

54 elementy

10.80 m²

1542 kg

PLAZA 6 kostka 20 x 20*

30 elementów

12.00 m²

1620 kg

PLAZA 8 kostka 10 x 10*

108 elementów

8.64 m²

1555 kg

PLAZA 8 kostka 10 x 20

54 elementy

8.64 m²

1555 kg

PLAZA 8 kostka 20 x 20*

30 elementów

9.60 m²

1730 kg

PLAZA 8 kostka 25 x 25*

16 elementów

8.0 m²

1440 kg

PLAZA 8 kostka 20 x 30*

20 elementów

9.60 m²

1730 kg

PLAZA 8 kostka 30 x 30*

12 elementów

8.64 m²

1606 kg

produkt

program PLAZA

czerwony

*produkt dostępny na zamówienie

program PLAZA
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PLAZA SYSTEM 20 x 20 szary

PLAZA GRANDE SET 2 szary

program PLAZA
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PLAZA GRANDE
PLAZA GRANDE STRUKTURA*

90 x 60 cm

30 x 30 cm

30 x 45 cm

60 x 60 cm

30 x 60 cm

melanż zimowy*

grafitowy

szary

produkt

ilość w warstwie palety

wydajność
z palety

waga palety

PLAZA GRANDE SET 1

2 elementy 90 x 60

8.64 m²

1555 kg

PLAZA GRANDE SET 2*

2 elementy 60 x 60
2 elementy 60 x 30

8.64 m²

1555 kg

PLAZA GRANDE SET 3*

3 elementy 30 x 30
2 elementy 30 x 45
3 elementy 30 x 60

8.64 m²

1555 kg

PLAZA GRANDE
STRUKTURA SET 1*
PLAZA GRANDE
STRUKTURA SET 2*

2 elementy 90 x 60

8.64 m²

1555 kg

2 elementy 60 x 60
2 elementy 60 x 30

8.64 m²

1555 kg

PLAZA GRANDE
STRUKTURA SET 3*

3 elementy 30 x 30
2 elementy 30 x 45
3 elementy 30 x 60

8.64 m²

1555 kg

*produkt dostępny na zamówienie
technologia NANO w standardzie

program PLAZA
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PRESSTONE | PIASKOWIEC naturalny

PŁYTY
DEKORACYJNE
PRESSTONE to doskonała i kompleksowa oferta na
prestiżowe ukształtowanie przestrzeni. Wykonane
z jednolitego materiału, niezwykle estetyczne
elementy znajdą zastosowanie w wielu nowoczesnych
realizacjach, w tym w obiektach użyteczności
publicznej. Są bardzo wytrzymałe na obciążenia
statyczne i dynamiczne. Doskonale sprawdzają się przy
wykończeniach realizacji ogrodowych i ścieżek przy
budynkach mieszkalnych lub użytkowych.
W ofercie znajduje się szeroka gama produktów
o zróżnicowanych strukturach.

Spójna struktura i kolorystyka:
Szeroka oferta kolorystyczna produktów z serii
PRESSTONE oparta jest na kilku rodzajach kruszywa
(granit, bazalt, marmur, dolomit). Nowoczesna
technologia produkcji pozwala uzyskać różnorodną
strukturę elementów (szlifowana, piaskowana,
szczotkowana).
Kompatybilność produktów:
System składa się z elementów o różnych,
uzupełniających się rozmiarach.
Doskonałe parametry jakościowe:
Produkty PRESSTONE posiadają wysoką wytrzymałość
na mróz, wilgoć i inne trudne warunki pogodowe.
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PŁYTY DEKORACYJNE

ZALETY

PRESSTONE | ŁUPEK śnieżny, naturalny

OBRÓBKA SZCZOTKOWANA

ŁUPEK śnieżny

ŁUPEK mleczny

PŁYTY PRESSTONE STRUKTURALNE KOLORYSTYKA
OBRÓBKA NATURALNA

ŁUPEK śnieżny

ŁUPEK mleczny

ŁUPEK czekoladowy

ŁUPEK czarny

ŁUPEK czekoladowy

ŁUPEK czarny

TRAWERTYN mleczny

TRAWERTYN bursztynowy

TRAWERTYN mleczny

TRAWERTYN bursztynowy

PŁYTY DEKORACYJNE
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KOLORYSTYKA PŁYTY PRESSTONE GŁADKIE

DOLOMIT KRÓLEWSKI mleczny

DOLOMIT KRÓLEWSKI kremowy

DOLOMIT WANILIOWY

GRANIT pałacowy

DOLOMIT mleczny

DOLOMIT kremowy

GRANIT tarasowy

GRANIT miejski

GRANIT zamkowy

GRANIT antracytowy

PŁYTY DEKORACYJNE
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PIASKOWIEC naturalny

MARMUR słoneczny

BAZALT naturalny czarny

MARMUR śnieżny

MARMUR kremowy

BAZALT szmaragdowy

BAZALT rubinowy

PŁYTY DEKORACYJNE
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PŁYTY PRESSTONE
POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

SZ

PS

40 x 40 x 4.2/4.5 cm

PŁYTY DEKORACYJNE
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ŁUPEK

ŁUPEK

czarny

ŁUPEK

mleczny*

TRAWERTYN

śnieżny*

mleczny*

kolor

naturalny

szczotkowany

TRAWERTYN mleczny

*

*

ŁUPEK mleczny

*

*

ŁUPEK czarny

√

*

*
wydajność
z palety
16.00 m²

*
waga
palety
1720 kg

ŁUPEK śnieżny
produkt
PŁYTA 40 x 40 x 4.2/4.5 cm
*produkt dostępny na zamówienie

ilość
na palecie
100 szt.

PŁYTY PRESSTONE
POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

PS

60 x 60 x 6.5 cm
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ŁUPEK

ŁUPEK

czarny

śnieżny*

kolor

naturalny

szczotkowany

ŁUPEK śnieżny

*

*

√
wydajność
z palety
6.12 m²

√
waga
palety
960 kg

ŁUPEK czarny
produkt
PŁYTA 60 x 60 x 6.5 cm
*produkt dostępny na zamówienie

ilość
na palecie
17 szt.

PŁYTY DEKORACYJNE

SZ

PŁYTY PRESSTONE
POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

SZ

PS

60 x 90 x 5.5 cm

PŁYTY DEKORACYJNE
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ŁUPEK

ŁUPEK

czarny*

śnieżny*

kolor

naturalny

szczotkowany

ŁUPEK śnieżny

*

*

*
wydajność
z palety
8.64 m²

√
waga
palety
1150 kg

ŁUPEK czarny
produkt
PŁYTA 60 x 90 x 5.5 cm
*produkt dostępny na zamówienie

ilość
na palecie
16 szt.

SZ

PO

PŁYTY PRESSTONE
STRUKTURA GŁADKA

PS

30 x 30 x 2.8 cm
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GRANIT

antracytowy*

GRANIT

miejski*

GRANIT

zamkowy*

DOLOMIT
mleczny*

MARMUR

słoneczny*

kolor

szlifowanie

piaskowanie

szczotkowan

BAZALT naturalny czarny

*

*

*

DOLOMIT mleczny

*

*

*

GRANIT antracytowy

*

*

*

GRANIT miejski

*

*

*

GRANIT zamkowy

*

*

*

MARMUR słoneczny

*

*
wydajność z
palety
14.04 m²

*
waga
palety
1020 kg

produkt

ilość na palecie

PŁYTA 30 x 30 x 2.8 cm

156 szt.

*produkt dostępny na zamówienie

PŁYTY DEKORACYJNE

BAZALT

naturalny czarny*

PŁYTY PRESSTONE
STRUKTURA GŁADKA

SZ

PO

PS

best
seller

40 x 40 x 4 cm

40 x 19,7 x 4 cm
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BAZALT

MARMUR

MARMUR

GRANIT

GRANIT

GRANIT

GRANIT

DOLOMIT

PŁYTY DEKORACYJNE

naturalny czarny

tarasowy*

śnieżny*

słoneczny*

antracytowy

zamkowy

miejski

mleczny*

kolor

szlifowanie

piaskowanie

szczotkowanie

BAZALT naturalny czarny

*

√

√

MARMUR śnieżny

*

*

*

MARMUR słoneczny

*

*

*

GRANIT zamkowy

*

√

*

GRANIT tarasowy

*

*

*

GRANIT antracytowy

*

√

*

GRANIT miejski

*

√

*

DOLOMIT mleczny

*

*
waga
palety
1520 kg
700 kg

produkt

ilość na palecie

PŁYTA 40 x 40 x 4 cm

100 szt.

*
wydajność z
palety
16.00 m²

PŁYTA 40 x 19,7 x 4 cm*

100 szt.

8.00 m²

*produkt dostępny na zamówienie

SZ

PO

PŁYTY PRESSTONE
STRUKTURA GŁADKA

PS

60 x 60 x 6 cm

60 x 29,7 x 6 cm
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mleczny

MARMUR
śnieżny

GRANIT

miejski

MARMUR

słoneczny

GRANIT

antracytowy

BAZALT

naturalny czarny

GRANIT

GRANIT

zamkowy

tarasowy

kolor

szlifowanie

piaskowanie

szczotkowanie

BAZALT naturalny czarny

*

√

*

MARMUR śnieżny

*

√

*

MARMUR słoneczny

*

*

*

GRANIT zamkowy

*

√

*

GRANIT tarasowy

*

√

*

DOLOMIT mleczny

*

√

*

GRANIT miejski

*

√

*

GRANIT antracytowy

*

*
waga
palety
951 kg
951 kg

produkt

ilość na palecie

PŁYTA 60 x 60 x 6 cm

18 szt.

√
wydajność z
palety
6.48 m²

PŁYTA 60 x 29,7 x 6 cm*

36 szt.

6.48 m²

*produkt dostępny na zamówienie

PŁYTY DEKORACYJNE

DOLOMIT

PŁYTY PRESSTONE
STRUKTURA GŁADKA

SZ

60 x 60 x 8 cm

PO

PS

60 x 29,7 x 8 cm

PŁYTY DEKORACYJNE
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BAZALT

naturalny czarny

GRANIT

GRANIT

zamkowy

DOLOMIT

antracytowy

mleczny

kolor

szlifowanie

piaskowanie

szczotkowanie

BAZALT naturalny czarny

*

√

*

GRANIT zamkowy

*

√

*

GRANIT antracytowy

*

√

*

DOLOMIT mleczny

*

*
waga
palety
996 kg
996 kg

PŁYTA 60 x 60 x 8 cm

14 szt.

√
wydajność z
palety
5.04 m²

PŁYTA 60 x 29,7 x 8 cm*

28 szt.

5.04 m²

produkt

*produkt dostępny na zamówienie

ilość na palecie

PRESSTONE | GRANIT ZAMKOWY piaskowany

PRESSTONE | GRANIT ZAMKOWY piaskowany

SZ

PO

PŁYTY PRESSTONE
STRUKTURA GŁADKA

PS

60 x 90 x 5 cm

29,7 x 90 x 5 cm
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BAZALT

GRANIT

GRANIT

kolor

szlifowanie

piaskowanie

BAZALT naturalny czarny

*

√

*

MARMUR śnieżny

*

√

*

√

*

zamkowy

miejski

DOLOMIT
mleczny

MARMUR
śnieżny

szczotkowanie

GRANIT zamkowy

*

DOLOMIT mleczny

*

√

*

GRANIT miejski

*

*
waga
palety
1100 kg
1100 kg

PŁYTA 60 x 90 x 5 cm

16 szt.

√
wydajność z
palety
8.64 m²

PŁYTA 29.7 x 90 x 5 cm*

32 szt.

8.64 m²

produkt

*produkt dostępny na zamówienie

ilość na palecie

PŁYTY DEKORACYJNE

naturalny czarny

PRESSTONE | ŁUPEK ŚNIEŻNY naturalny
PRESSTONE | OKŁADZINA KĄTOWA
piaskowiec naturalny

OBRZEŻA DEKORACYJNE
Zadaniem OBRZEŻY DEKORACYJNYCH jest jednocześnie przeciwdziałanie siłom
poziomym i spełnianie funkcji ekspozycyjnych. Elementy te z powodzeniem pełnią
rolę dekoracyjną i wykończeniową nawierzchni. W ofercie dostępne są produkty,
które swoją wysokością nie wychodzą poza lico nawierzchni oraz takie, których
boczna powierzchnia jest widoczna. Pełen skład oferty to:

OPORNIKI
OPORNIKI to podstawowe, najprostsze elementy służące do ograniczenia brukowanej
nawierzchni. Oferta rozbudowana jest o oporniki dla linii NOVA.

PALISADY
PALISADY dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych i wykończeniach.
Często używa się ich przy aranżacji ogrodów jako element małej architektury.

ZALETY

Funkcją OKŁADZIN nie jest przeciwdziałanie siłom poziomym, lecz estetyczne
wykończenie i osłonięcie elementów konstrukcyjnych – działają one jak maskownice.

Bogata oferta kolorystyczna:
Obrzeża dekoracyjne dostępne są w wielu barwach. Do wyboru mamy
szereg kolorów podstawowych, 9 melanży, 4 płukanki oraz kolory
z programu PRESSTONE.

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY
KRAWĘŻNIKI DEKORACYJNE to elementy konstrukcyjne przenoszące obciążenia.
Od innych dostępnych na rynku produktów odróżnia je całościowe wybarwienie
w masie, dzięki czemu idealnie spełniają też funkcję ozdobną.

KRAWĘŻNIK NOVA
Podstawową funkcją KRAWĘŻNIKÓW jest ograniczanie i stabilizacja
oraz wykończenie nawierzchni. KRAWĘŻNIKI NOVA wykonywane są na indywidualne
zamówienie w oparciu o kolorystykę z kolekcji NOVA. Elementy występują w wielu
wersjach wymiarowych oraz różnorodnych kształtach dopasowanych do potrzeb
wynikających z budowy różnego rodzaju nawierzchni.

Spójne propozycje wykończenia:
Obrzeża można zamówić w wersjach NOVA, EPOKA i GARDEO tak, aby pasowały
do całej realizacji.
Uniwersalność:
Oprócz swej podstawowej funkcji OBRZEŻA doskonale sprawdzają się jako
dekoracyjne elementy wykańczania ogrodów i terenów zielonych, a także
jako opaski wokół drzew czy kwietników.
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OBRZEŻA DEKORACYJNE

OKŁADZINY

KOLORYSTYKA OBRZEŻY DEKORACYJNYCH

grafitowy

szary

brązowy

melanż letni

melanż jesienny

melanż zimowy

melanż letni EPOKA

melanż jesienny EPOKA

melanż zimowy EPOKA

czerwony

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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brązowy EPOKA

KOLORYSTYKA OBRZEŻY DEKORACYJNYCH

melanż pustynny

melanż śnieżny

grafitowy NOVA

grafitowy

melanż letni

melanż zimowy

strzegomski NOVA

biały NOVA

żółty NOVA
*Dotyczy palisady 105 oraz palisay 30/80

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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OBRZEŻA DEKORACYJNE
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PRESSTONE | KRAWĘŻNIK
BAZALT naturalny czarny

KOLORYSTYKA OBRZEŻY DEKORACYJNYCH

BAZALT naturalny czarny

DOLOMIT mleczny

GRANIT antracytowy

GRANIT tarasowy

MARMUR śnieżny

MARMUR słoneczny

GRANIT zamkowy

GRANIT miejski

OBRZEŻA DEKORACYJNE

75

PALISADA DEKORACYJNA

MEL

PALISADA DEKORACYJNA EPOKA

10 x 12 x 25 cm

MEL

10 x 12 x 25 cm

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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melanż letni*

melanż jesienny*

m. letni EPOKA*

m. jesienny EPOKA* m. zimowy EPOKA*

melanż zimowy

brązowy EPOKA*

PALISADA DEKORACYJNA

64 szt.

wydajność
z palety
6,4 mb

PALISADA DEKORACYJNA EPOKA*

64 szt.

6,4 mb

produkt

*produkt dostępny na zamówienie

ilość na palecie

waga palety
400 kg

400 kg

PALISADA UNIWERSALNA
PALISADA OPORNIK

12 x 9 x 30 cm

50 x 8 x 30 cm

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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grafitowy

szary**

produkt

ilość na palecie

brązowy*

PALISADA UNIWERSALNA

120 szt.

wydajność
z palety
14,4 mb

PALISADA OPORNIK

44 szt.

22 mb

*produkt dostępny na zamówienie
**kolor dostępny w palisadzie opornik

czerwony*
waga palety
880 kg
1200 kg

OPORNIKI

5 x 100 x 20 cm
6 x 100 x 20 cm
8 x 100 x 20 cm

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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grafitowy NOVA**

strzegomski NOVA** biały NOVA**

żółty NOVA**

grafitowy

szary

czerwony*

brązowy*

waga palety

15 elementów

wydajność
z palety
45 mb

OPORNIK 6 x 20

13 elementów

39 mb

1060 kg

OPORNIK 8 x 20

10 elementów

30 mb

1050 kg

produkt

ilość w warstwie palety

OPORNIK 5 x 20

*produkt dostępny na zamówienie dla opornika 8 x 20
** dotyczy tylko opornika 8 x 20

990 kg

KRAWĘŻNIK NOVA

15 x 30 x 100 cm

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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grafitowy NOVA*
produkt
KRAWĘŻNIK 15 x 30*

ilość na palecie
12 szt.

* produkt dostępny na zamówienie

strzegomski NOVA*
wydajność
z palety
12 mb

żółty NOVA*
waga palety
1120 kg

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY

PO

PS

15 x 30 x 100 cm
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DOLOMIT

GRANIT

GRANIT

MARMUR

MARMUR

GRANIT

OBRZEŻA DEKORACYJNE

mleczny*

śnieżny*

antracytowy*

słoneczny*

kolor

miejski*

GRANIT

zamkowy*

BAZALT

tarasowy*

szlifowanie

naturalny czarny*

piaskowanie

szczotkowanie

BAZALT naturalny czarny

*

*

*

MARMUR śnieżny

*

*

*

MARMUR słoneczny

*

*

*

GRANIT zamkowy

*

*

*

GRANIT tarasowy

*

*

*

DOLOMIT mleczny

*

*

*

GRANIT antracytowy

*

*

*

GRANIT miejski

*

*

*

produkt

ilość na palecie

waga palety

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY

15 szt.

1570 kg

* produkt dostępny na zamówienie

PO

OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA

PS

OKŁADZINA PROSTA
160 x 40 h 17,5 cm
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MARMUR
śnieżny

DOLOMIT
mleczny

MARMUR

słoneczny*

GRANIT

GRANIT

antracytowy

miejski

GRANIT

GRANIT

zamkowy

tarasowy

kolor

szlifowanie

piaskowanie

szczotkowanie

BAZALT naturalny czarny

*

√

*

MARMUR śnieżny

*

√

*

MARMUR słoneczny

*

*

*

GRANIT zamkowy

*

√

*

GRANIT tarasowy

*

√

*

DOLOMIT mleczny

*

√

*

GRANIT antracytowy

*

√

*

GRANIT miejski

*

√

*

produkt

ilość na palecie

waga palety

OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA**

12 szt.

1440 kg

* produkt dostępny na zamówienie
** obróbka i obcięcie na wymiar pod zamówienie

OBRZEŻA DEKORACYJNE

BAZALT

naturalny czarny

LISTWY COKOŁOWE PRESSTONE

PO

LISTWA COKOŁOWA 30 x 1,5 x 7 cm*
LISTWA COKOŁOWA 40 x 1,5 x 7 cm*

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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BAZALT

MARMUR

MARMUR

GRANIT

GRANIT

DOLOMIT

GRANIT
antracytowy

GRANIT

naturalny czarny

tarasowy**

śnieżny

mleczny

słoneczny

zamkowy

miejski

wydajność
z paczki
3 mb

waga paczki

LISTWA COKOŁOWA 30*

ilość elementów
w paczce
10 szt.

LISTWA COKOŁOWA 40*

10 szt.

4 mb

8 kg

produkt

* produkt dostępny na zamówienie
** kolor dostępny na zamówienie dla cokołów o długości 40 cm

6 kg

MEL

PALISADA 105

MEL

PALISADA 30/80

15 x 15 h 105 cm

melanż zimowy

15 x 15 h 80 cm

15 x 15 h 30 cm

grafitowy

melanż śnieżny

melanż pustynny

melanż letni** ***

ilość elementów
na palecie
PALISADA 105*
36 szt.
produkt

wydajność
z palety
5.4 mb

waga palety
1920 kg

PALISADA 80

36 szt.

5.4 mb

1480 kg

PALISADA 30

144 szt.

21.6 mb

2200 kg

* produkt dostępny na zamówienie
** kolor dostępny na zamównie dla palisady 80
***kolor dostępny na zamówienie dla palisady 30

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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BRUK EPOKA | melanż klasyczny
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best
seller

KATALOGI
PRODUKTÓW
DEKORACYJNYCH

NAWIERZCHNIE
DEKORACYJNE

NAWIERZCHNIE DEKORACYJNE

ELEWACJE

NAWIERZCHNIE UNIWERSALNE

OGRODZENIA

PRZEGRODY
DŹWIĘKOCHŁONNE

SCHODY

SCHODY

OGRODZENIA

NAWIERZCHNIE
UNIWERSALNE

ELEWACJE

TARASY I BALKONY

TARASY I BALKONY

KATALOGI
PRODUKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH

PRZEGRODY DŹWIĘKOCHŁONNE

MAŁA ARCHITEKTURA

MAŁA ARCHITEKTURA

ŚCIANY I STROPY

ŚCIANY I STROPY

INFORMATORY

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNEGO

10
OBSŁUGA ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNEGO

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE
I KONSERWACJA

11
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
I KONSERWACJA

