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SCHODY

STOPIEŃ GARDEO | melanż zimowy

best
seller

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

SCHODY
Systemy schodowe produkcji POZ BRUK to kompleksowe rozwiązanie
stosowane przy aranżacji zewnętrznych oraz wewnętrznych ciągów
komunikacyjnych.
Powstałe przy użyciu nowoczesnej technologii produkty o różnorodnych
powierzchniach, stanowią jedną z najbogatszych ofert dostępnych
na rynku. Ich zaletą jest łatwy montaż pozwalający na dopasowanie
układu stopni do indywidualnych wymagań.
Kolorystyka schodów dopasowana jest do pozostałych produktów z serii
kostek dekoracyjnych, co daje możliwość tworzenia spójnych aranżacji.
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TECHNOLOGIE

RODZAJE POWIERZCHNI PŁYT DEKORACYJNYCH

SYSTEMEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH

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

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

PO

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

PS

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

SZ

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

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

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

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.

CECHY PALISAD, OPORNIKÓW I STOPNI GARDEO
NAWIERZCHNIA STANADARDOWA UNI

Elementy barwione są przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników.
Uzyskane barwy mogą być jednolite lub melanżowe.

WYKOŃCZENIE NOVA

Elementy barwione są przy użyciu kolorowych kruszyw i barwników.
Uzyskane barwy mogą być jednolite lub melanżowe.

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.

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.

MURY O GRUBOŚCI 15 cm
WŁAŚCIWOŚCI SAMOOCZYSZCZAJĄCE
MURY O GRUBOŚCI 22.5 cm
MROZOODPORNOŚĆ

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

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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STOPNIE PRESSTONE
PRESSTONE jest serią okładzin pozwalającą budować schody
odporne na intensywność eksploatacji zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych oraz obiektów
użyteczności publicznej. W ramach programu stworzonych
zostało wiele możliwości konstrukcyjnych i bogata gama
kolorystyczna. W ofercie dostępne są produkty o kruszywach
granitowych, bazaltowych, piaskowych, marmurowych
i dolomitowych.
Program PRESSTONE tworzą elementy:

OKŁADZINY KĄTOWE
OKŁADZINY KĄTOWE pełnią funkcję maskownic, osłaniając
i estetycznie dopełniając elementy konstrukcyjne schodów.
W ofercie dostępne są okładziny proste i podcięte, których
stopnie mogą być wykończone w sposób zapobiegający
poślizgom. Powierzchnie antypoślizgowe uzyskiwane są
metodą piaskowania i mogą być wykonane według
indywidualnego szablonu.

STOPNICE i PODSTOPNICE
STOPNICE i PODSTOPNICE to okładziny konstrukcji
schodowych ze stali lub betonu, które mogą być obrabiane
z każdej strony, zgodnie z wymogami projektu.

STOPNIE BLOKOWE
STOPNIE BLOKOWE to elementy, które dzięki dużej masie
mogą stanowić samonośne konstrukcje w przestrzeni.
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ZALETY
Odporność:
Produkty PRESSTONE charakteryzują się
niezwykłą trwałością, wysoką wytrzymałością
na obciążenia statyczne i dynamiczne
oraz równie wysoką odpornością na ścieranie.
Dzięki wytrzymałości na zaostrzone warunki
atmosferyczne i mróz, mogą być stosowane
jako schody zewnętrzne.
Uniwersalna kolorystyka i wysoka estetyka:
Elementy PRESSTONE wykonane są z lśniącego
i eleganckiego materiału, o jednolitej
powierzchni,
przy zachowaniu wymogów antypoślizgowych.

Kompleksowość rozwiązań:
Program PRESSTONE to duży wybór rozmiarów,
kształtów i sposobów wykończenia powierzchni.
Znaczącą zaletą systemu jest możliwość
wykonania elementów na zamówienie
indywidualne, dopasowane do konkretnej
realizacji.
Łatwy i szybki montaż:
Gotowe elementy schodów PRESSTONE mogą
być montowane na kilka różnych sposobów.
Antypoślizgowość:
Produkty dostępne są w wersjach piaskowanej
i szczotkowanej, podwyższającej współczynnik
antypoślizgowości.

KOLORYSTYKA SCHODÓW PRESSTONE O POWIERZCHNIACH GŁADKICH

GRANIT miejski

GRANIT zamkowy

GRANIT tarasowy

GRANIT antracytowy

DOLOMIT mleczny

MARMUR śnieżny

MARMUR słoneczny

BAZALT naturalny czarny

STOPNIE PRESSTONE
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STOPIEŃ BLOKOWY

PO

PS

STOPIEŃ BLOKOWY
160 x 40 x 15 cm
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DOLOMIT

MARMUR

MARMUR

GRANIT

GRANIT

GRANIT

STOPNIE PRESSTONE

mleczny

śnieżny

antracytowy

miejski

słoneczny

GRANIT

zamkowy

tarasowy

BAZALT

naturalny czarny

kolor

piaskowanie

szlifowanie

DOLOMIT mleczny

√

√

MARMUR śnieżny

√

-

MARMUR słoneczny

√

√

GRANIT antracytowy

√

-

GRANIT miejski

√

-

GRANIT zamkowy

√

√

GRANIT tarasowy

√

-

BAZALT naturalny czarny

√

-

produkt

ilość na palecie

waga palety

STOPIEŃ BLOKOWY*

6 szt.

1370 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar na zamówienie

PO

OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA/PODCIĘTA

PS

best
seller

OKŁADZINA PODCIĘTA
160 x 40 x 17,5 cm

DOLOMIT
mleczny

GRANIT

antracytowy

GRANIT

miejski

GRANIT

zamkowy

MARMUR

MARMUR

śnieżny

GRANIT

BAZALT

tarasowy

naturalny czarny

kolor

piaskowanie

szlifowanie

DOLOMIT mleczny

√

√

MARMUR śnieżny

√

√

MARMUR słoneczny

√

√

GRANIT antracytowy

√

-

GRANIT miejski

√

-

GRANIT zamkowy

√

√

GRANIT tarasowy

√

-

BAZALT naturalny czarny

√

-

produkt

ilość na palecie

waga palety

OKŁADZINA KĄTOWA PROSTA*

12 szt.

1200 kg

OKŁADZINA KĄTOWA PODCIĘTA*

12 szt.

1200 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar na zamówienie
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słoneczny

STOPNIE PRESSTONE

OKŁADZINA PROSTA
160 x 40 x 17,5 cm

STOPNICA/PODSTOPNICA

PO

STOPNICA
160 x 40 x 4 cm

12

STOPNIE PRESSTONE

PODSTOPNICA
160 x 4 x 18 cm

DOLOMIT

MARMUR

MARMUR

GRANIT

GRANIT

GRANIT

mleczny

śnieżny

antracytowy

miejski

słoneczny

GRANIT

zamkowy

tarasowy

BAZALT

naturalny czarny

kolor

piaskowanie

szlifowanie

DOLOMIT mleczny

√

√

MARMUR śnieżny

√

√

MARMUR słoneczny

√

√

GRANIT antracytowy

√

-

GRANIT miejski

√

-

GRANIT zamkowy

√

√

GRANIT tarasowy

√

-

BAZALT naturalny czarny

√

-

produkt

ilość na palecie

STOPNICA*

20 szt.

waga
palety
1230 kg

PODSTOPNICA*

30 szt.

830 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar na zamówienie

PS

LISTWY COKOŁOWE PRESSTONE

PO

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

BAZALT*

DOLOMIT

GRANIT

GRANIT

naturalny czarny

antracytowy

mleczny

miejski

MARMUR*
śnieżny

GRANIT

zamkowy

MARMUR*
słoneczny

GRANIT*

tarasowy

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

* kolor dostępny tylko dla cokołów o długości 40 cm

6 kg

STOPNIE PRESSTONE

13

STOPNIE GARDEO
Schody GARDEO pozwalają niwelować nierówności terenu w ogrodach.
Ich wysokość (15 cm) i kształt zapewniają wygodę użytkowania,
a 2 dostępne rozmiary szerokości umożliwiają budowę schodów
w różnych układach: ciągi proste lub łuki. Naturalna kolorystyka
produktów doskonale wpasuje się w ogrodowe otoczenie.
Podstopnica schodów GARDEO ma strukturę łamaną.

ZALETY
Komfort użytkowania:
Odpowiednio dobrany kształt i wysokość stopnia schodów GARDEO
zapewniają wygodę dla użytkowników.
Kompatybilność:
Kolorystyka schodów GARDEO dopasowana jest do pozostałych
produktów z tej serii, co pozwala na tworzenie oryginalnych,
fantazyjnych aranżacji ogrodowych.
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KOLORYSTYKA STOPNI GARDEO

grafitowy

melanż śnieżny

melanż letni

melanż pustynny

melanż zimowy

brązowy Oslo

szary Oslo

grafitowy Oslo

STOPNIE GARDEO

16

24

OSLO MUR

36

OSLO PRZYKRYCIE

50 x 35 x 8 cm

16 x 72 x 10 cm

grafitowy Oslo
produkt

szary Oslo

ilość elementów na wydajność
palecie
z palety

brązowy Oslo
waga palety

OSLO MUR 24

120 szt.

1.92 m²

1040 kg

OSLO MUR 36*

80 szt.

1.28 m²

1040 kg

OSLO
PRZYKRYCIE

48 szt.

24 mb

1600 kg

* MURY OSLO o grubości 24 i 36 powstają z tych samych prefabrykatów.
Różnica polega na sposobie połamania elementów.

STOPNIE GARDEO
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STOPIEŃ 33

MEL

best
seller

STOPIEŃ 50

MEL

33 X 100 x 15 cm
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STOPNIE GARDEO

50 x 100 x 15 cm

grafitowy

melanż śnieżny

melanż letni

melanż zimowy

produkt

melanż pustynny

ilość elementów na wydajność
palecie
z palety

waga palety

STOPIEŃ 33

18 szt.

18 stopni

2080 kg

STOPIEŃ 50

12 szt.

12 stopni

1890 kg

MEL

PALISADA 105

MEL

PALISADA 30/80
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melanż letni
produkt

15 x 15 x 80 cm

15 x 15xh 30 cm

grafitowy

melanż śnieżny

melanż zimowy

melanż pustynny

ilość elementów na wydajność
palecie
z palety

waga palety

PALISADA 105

36 szt.

5.4 mb

1920 kg

PALISADA 80

36 szt.

5.4 mb

1480 kg

PALISADA 30

144 szt.

21.6 mb

2200 kg

STOPNIE GARDEO

15 x 15 x 105 cm

PALISADY, OPORNIKI
I OBRZEŻA
PALISADY I OPORNIKI to elementy przeciwdziałające siłom
poziomym i jednocześnie spełniające funkcję ekspozycyjną.
Często używa się ich przy aranżacji ogrodów jako elementów
małej architektury. Doskonale nadają się też do wykończenia
ogrodowych schodów.

PALISADA OGRODOWA
PALISADA OGRODOWA może pełnić funkcję dekoracyjną
przy wykańczaniu nawierzchni albo zostać wykorzystana
do budowania schodów. Element ten pozwala na wykonanie
stopnia o wysokości do 12 cm.

PALISADA

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY

PALISADA UNIWERSALNA jest elementem wykorzystywanym
zarówno przy tworzeniu tarasowych aranżacji jak i przy budowie
stopni.

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.

PALISADA OPORNIK
PALISADA OPORNIK pełni rolę elementu stabilizującego
nawierzchnię. Jej właściwości mogą być niezwykle
pomocne do budowy muru oporowego przy schodach.
Palisady to elementy dostępne w wielu wersjach
wykończenia i kolorystyki.

OPORNIK
OPORNIKI to podstawowe, najprostsze elementy służące
do ograniczenia brukowanej nawierzchni. Oferta produktów
stabilizujących rozbudowana jest o OPORNIKI dla linii NOVA,
które idealnie spełniają rolę podstopnicy. OPORNIK SCHODOWY
to element barwiony w masie, co przekłada się na trwałość
jego kolorów.

ZALETY
Kompletna oferta kolorystyczna:
Bogata kolorystyka OPORNIKÓW i PALISAD
pozwala na dopasowanie odpowiedniego
produktu do całości aranżacji.
Uniwersalność:
Oprócz swej podstawowej funkcji, OPORNIKI
doskonale sprawdzają się jako dekoracyjne
elementy wykańczania ogrodów i terenów
zielonych, elementy schodów, a także jako
opaski wokół drzew czy kwietników.
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KOLORYSTYKA PALISAD I OPORNIKÓW

grafitowy

szary

brązowy

czerwony

grafitowy NOVA

strzegomski NOVA

biały NOVA

żółty NOVA

PALISADY I OPORNIKI
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KOLORYSTYKA PALISAD I OPORNIKÓW

melanż wiosenny EPOKA

melanż letni

melanż jesienny

melanż zimowy

brązowy EPOKA

melanż letni EPOKA

melanż jesienny EPOKA

melanż zimowy EPOKA

melanż klasyczny EPOKA

PALISADY I OPORNIKI
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PALISADA DEKORACYJNA

MEL

PALISADA DEKORACYJNA EPOKA

10 x 12 x 25 cm

MEL

10 x 12 x 25 cm

PALISADY I OPORNIKI

24

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
460 kg

460 kg

PALISADA UNIWERSALNA
PALISADA OPORNIK

12 x 9 x 30 cm

50 x 8 x 30 cm

PALISADY I OPORNIKI
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grafitowy

szary

brązowy

PALISADA UNIWERSALNA

120 szt.

wydajność
z palety
14,4 mb

PALISADA OPORNIK

44 szt.

22 mb

produkt

ilość na palecie

czerwony
waga palety
880 kg
1200 kg

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY

PO

PS

15 x 30 x 100 cm
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DOLOMIT

MARMUR

MARMUR

GRANIT

GRANIT

GRANIT

PALISADY I OPORNIKI

mleczny

śnieżny

antracytowy

miejski

słoneczny

GRANIT

zamkowy

tarasowy

BAZALT

naturalny czarny

kolor

piaskowanie

szlifowanie

DOLOMIT mleczny

√

√

MARMUR śnieżny

√

-

MARMUR słoneczny

√

√

GRANIT antracytowy

√

-

GRANIT miejski

√

-

GRANIT zamkowy

√

√

GRANIT tarasowy

√

-

BAZALT naturalny czarny

√

-

produkt

ilość na palecie

waga palety

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY*

15 szt.

1570 kg

* obróbka i obcięcie na wymiar pod zamówienie

OPORNIKI

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

opornik nova

nowość

grafitowy NOVA*

strzegomski NOVA*

biały NOVA*

żółty NOVA*

grafitowy

szary

brązowy

czerwony

OPORNIK 5 x 20

ilość w warstwie
palety
15 elementów

ilość warstw
na palecie
3

wydajność
z palety
45 mb

waga
palety
990 kg

OPORNIK 6 x 20

13 elementów

3

39 mb

1060 kg

OPORNIK 8 x 20

10 elementów

3

30 mb

1050 kg

produkt

* dotyczy tylko opornika 8 x 20

PALISADY I OPORNIKI
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STOPIEŃ BLOKOWY PRESSTONE

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

POZ BRUK

POZ BRUK

CENTRALA

Zakład w Szczecinie

62-090 Rokietnica,
Sobota ul. Poznańska 43
tel. +48 61 814 45 00
fax +48 61 814 45 05
e-mail: info@pozbruk.pl

70-010 Szczecin
ul. Szczawiowa 65-66
tel. +48 91 464 67 00
fax +48 91 464 67 05
e-mail: szczecin@pozbruk.pl

POZ BRUK

POZ BRUK

Zakład w Janikowie

Zakład w Teolinie

62-006 Kobylnica, Janikowo
ul. Gnieźnieńska 37
tel. +48 61 878 08 00
fax +48 61 878 08 52
e-mail: janikowo@pozbruk.pl

92-703 Łódź 35
Gmina Nowosolna, Teolin 16A
tel. +48 42 671 30 30
fax +48 42 671 32 64
e-mail: teolin@pozbruk.pl

POZ BRUK

POZ BRUK

Zakład w Kaliszu

Hurtownia w Gorzowie

62-800 Kalisz
ul. Energetyków 12-14
tel. +48 62 766 41 05
fax +48 62 766 41 06
e-mail: kalisz@pozbruk.pl

Michał Janicki
ul. Kostrzyńska 87 G
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 510 151 684
tel./fax +48 95 722 82 47
e-mail: janicki.michal@pozbruk.pl

www.pozbruk.pl

