K ATALO G PRODUK TÓW

SPIS TREŚCI
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

4

• PIACCA

72

WSTĘP

5

• OLD CITY

73

GAZONY

HISTORIA FIRMY ZIEL-BRUK ® NA OSI CZASU

6-7

• KARDIA

74

• Gazon piccolo

138

ZIEL-BRUK ® W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

8-9

• HARMONIA

75

• Gazon Doran

138

76

• Gazon łukflor

139

• INFORMACJE TECHNICZNE

139

10-11

• LIMA

RODZAJE NAWIERZCHNI I POWIERZCHNI

12-13

• INFORMACJE TECHNICZNE

PORADY ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

14-17

JAKOŚĆ ZIEL-BRUK

®

77-81

EKOLOGICZNE KOSTKI BRUKOWE

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

PŁYTY TARASOWE I OGRODOWE
• MONOLIT

20

• Stopień Schodowy BLOCK gładki

84

• EKO-KWADRAT 2

142

• MONOLIT SLIM

21

• Stopień Schodowy SHOT śrutowany

84

• Eko-kwadrat

142

• COLLOSAL

22

• SL Blok Schodowy SKAŁA LUBUSKA łupany

85

• EKO-BEHATON

143

• COLLOSAL SHOT

23

• Eko-ażur

143

• COLLOSAL square

24

• Riva Klasyczna
– obrzeże / krawężnik gładki

86

• INFORMACJE TECHNICZNE

144

• COLLOSAL MINI

25

• MODERNA

26

• Riva Antyczna 
– obrzeże / krawężnik postarzany

87

• MODERNA SHOT

27

• Obrzeże Lubuskie
– kamienne wypłukiwane

88

PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

• CUBOS

28

148

29

• Obrzeże Chodnikowe
– klasyczne gładkie

• cegła holland

• VERANDA  

88

• behaton

149

• PIASTRA

30

• Obrzeże PALISADOWE PIANO

89

• KWADRAT

150

• PŁYTA STEP

31

• UNI-ZYGZAK

150

• LOSA

32

• Kossa – kostka brzegowa ułatwiająca
koszenie trawy

• BRUK ZATOKOWY

151

• ARIZONA SPĘKANA ZIEMIA

33

• PŁYTA CHODNIKOWA

152

• INFORMACJE TECHNICZNE

34-37

• INFORMACJE TECHNICZNE

89
90-91

• HOLD – KOSTKA DLA NIEWIDOMYCH
MURKI I PALISADY

SZLACHETNE KOSTKI BRUKOWE
KOSTKI KAMIENNE
NAwierzchnia wypłukiwana I ŚRUTOWANA
• MONA LISA KAMIENNA

40

• MONA LISA SHOT

41

• granit lubuski

42-43

• GRANDE

44

• LAVARE

45

• INFORMACJE TECHNICZNE

46-47

NAwierzchnia postarzana
• VERSA

50

• GOTHICA

51

• ANTIQUA

52

• CUBICA

53

• RUSTICA

54

• ROTONDA

94
94

• SL PALISADA skała lubuska ŁUPANA

95

• PALISADA KLASYCZNA GŁADKA

96

• SL BLOCZEK MUROWY ANTYCZNY
SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY, POSTARZANY
• MUROS CEGIEŁKA POSTARZANA
• INFORMACJE TECHNICZNE

96
97

55

• LINEA

60

• STON

61
62-63

• FORTE

64

• PETIT

65

• OWAL-NOSTALIT

66

• OWAL-RONDO

67

• CARO

68

• DUO

68

• DIAMENT

69

DROGOWE KRAWĘŻNIKI I obrzeża
• KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE I RONDOWE

158-159

• KRAWĘŻNIKI DROGOWE

160-161

• KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE

162-163

• OBRZEŻA

163

ELEMENTY ŚCIEKOWE
OGRODZENIA I MURY

• PREMIUM		

102-105

•	CLASSIC

106-109

• SL OGRODZENIA I MURY
SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE 

110-115

• INFORMACJE TECHNICZNE

116-117

• ŚCIEK TRÓJKĄTNY

166

• ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

166

• PŁYTA ŚCIEKOWA

167

PORADNIK UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ
I PŁYT TARASOWYCH
WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA
UŻYTKOWANIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
GWARANCJA JAKOŚCI ZIEL-BRUK®

MURY OPOROWE
• SL Pustak Skarpowy 
skała lubuska ŁUPANY

120-121

• Allan BLOCK
system murów oporowych

122-123

• INFORMACJE TECHNICZNE

124-125

®

NAwierzchnia gładka

153
154-155

98-99

56-57

KOSTKI KLASYCZNE

• MONA LISA

• PALISADA SHOT ŚRUTOWANA
• PALISADA BLOCK GŁADKA

SHOT OGRODZENIA I MURY ŚRUTOWANE

KOSTKI ANTYCZNE

• INFORMACJE TECHNICZNE

• INFORMACJE TECHNICZNE

ŚCIANY I ELEWACJE
• SL Dekoracyjne Płytki Ścienne
SKAŁA LUBUSKA łupane
do wnętrz i na elewacje

128-129

• SL Pustaki Ścienne
SKAŁA LUBUSKA łupane

130-131
132-133
134-135

• SASSO

70

• SL PUSTAKI ELEWACYJNE 
SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE

• TARRAGONA

71

• INFORMACJE TECHNICZNE

168-171
172
173
174-175

K ATEG O R IE PRO D U K TÓW

PŁYTY TARASOWE I OGRODOWE

SZLACHETNE KOSTKI BRUKOWE

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

OGRODZENIA I MURY

MURKI I PALISADY

MURY OPOROWE

ŚCIANY I ELEWACJE

GAZONY

EKOLOGICZNE KOSTKI BRUKOWE

PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

DROGOWE KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

ELEMENTY ŚCIEKOWE

Mamy doświadczenie zdobywane przez lata, mamy wiedzę, pewność oraz świadomość.
Mamy doskonały produkt, z którym się utożsamiamy.
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Szanowni Klienci.
Z wielką dumą przedstawiamy Państwu ziel-bruk® - wielokrotnie nagradzaną i docenianą markę należącą do grupy firm ze 100%
kapitałem polskim w województwie lubuskim. Działając nieprzerwanie od 1983 roku produkujemy elementy betonowe w technologii betonu wibroprasowanego z wyselekcjonowanych żwirów, grysów oraz piasków kwarcowych.

Adam Makarewicz - Prezes Zarządu

Edward Makarewicz - Właściciel

Najlepsza jakość i design są wyznacz-

przestrzeń wokół nas miejscem przyjem-

parku miejskiego, niewątpliwie pragnie-

nikiem poziomu naszych wyrobów i nie-

nym i miłym dla oka.

cie urządzić otaczającą Was przestrzeń

ustannie wytyczają kierunek rozwoju fir-

niepowtarzalnie, oryginalnie i z zacho-

my ZIEL-BRUK®. Natomiast profesjonalna

ZIEL-BRUK® „O kostce wiemy wszystko...”

waniem najwyższych standardów este-

i zaangażowana kadra oraz doskonale

- jest naszym hasłem przewodnim. Mamy

tyki. Dlatego w naszym katalogu przed-

zorganizowana logistyka gwarantują kom-

doświadczenie zdobywane przez lata,

stawiamy Państwu różnorodność wzorów

pleksową obsługę Klienta. Naszą ambicją

mamy wiedzę, pewność oraz świado-

i

jest śledzenie nadchodzących trendów.

mość. Mamy doskonały produkt, z którym

Z wielką satysfakcją zapraszamy Państwa

Dzięki temu zawsze wychodzimy naprze-

się utożsamiamy. Polityka naszej firmy jest

do zapoznania się z naszymi stronami

ciw potrzebom Klientów. Zadanie, jakie

zorientowana na potrzeby i zadowolenie

www.zielbruk.pl,

sobie wyznaczyliśmy, to bezkompromiso-

Klienta. Dzięki temu marka ZIEL-BRUK®,

oraz www.skaladekoracyjna.pl - sklepem

wa dbałość o najwyższą jakość i estetykę

oprócz licznych branżowych wyróżnień

online, które niewątpliwie będą bardzo

wyrobów, aby zaoferować produkt, który

na arenie krajowej, może się poszczycić

pomocne przy wyborze produktów.

w pełni zaspokoi wymagania i potrzeby

także tym, że już od wielu lat jest laure-

nawet najbardziej wymagających Klien-

atem nagrody Fair Play.

tów. Trwałość i solidność naszych pro-

kolorów

upiększających

przestrzeń.

www.skalalubuska.pl

Jesteśmy przekonani, że w szerokiej
gamie produktów ZIEL-BRUK® każdy

duktów pozwalają przez lata cieszyć się

Niezależnie od tego, czy jesteście Państwo

dokonanym wyborem. Piękno i elegancja

posiadaczami willi, domu jednorodzinne-

zapewnione przez ZIEL-BRUK® czynią

go, czy też jesteście Państwo zarządcami

z Państwa znajdzie coś dla siebie.

WSTĘP 5
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BEHATON

EDWARD MAKAREWICZ
Właściciel Firmy

Przemysłowa kostka brukowa.

Zgłosił w Urzędzie Patentowym ponad

GRANIT LUBUSKI
Pierwsza kostka brukowa zgłoszona do
Urzędu Patentowego.

20 wzorów przemysłowych oraz 3
wynalazki.
Jego niezwykła charyzma i przedsiębiorczość spowodowały znaczący roz-

Kostka brukowa Behaton to jeden

wój firmy. Z małego zakładu betoniar-

z najbardziej znanych wzorów przemy-

skiego Ziel-Bruk® urósł do dwóch

słowych w branży, który był również in-

dużych fabryk z pięcioma halami pro-

spiracją do stworzenia pierwszego logo

dukcyjnymi oraz automatyką i roboty-

ZIEL-BRUK®.

zacją procesu.
Edward Makarewicz | Właściciel

1983 - Rozpoczęcie działalności i obligatoryjna przynależność

Szlachetne Kostki Kamienne
| Granit Lubuski

1990 - Zarejestrowanie firmy ZIEL-BRUK® Edward Makarewicz.

do Spółdzielni Rzemieślniczej. Liczba zatrudnionych wynosi 9 osób.

1991 - Pierwsza technologia wibroprasowania produkcji pustaków żużlobetonowych.
1993 - Pierwsza produkcja kostki brukowej – wibroprasa Hess-Hydromat.
1995 - Potwierdzenie wysokiej jakości produktów ZIEL-BRUK®. Uzyskanie atestu
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie oraz uzyskanie atestu
Instytutu Technische Uniwersität Cottbus.

1983

1989

1990

1995

ADAM MAKAREWICZ
Prezes Zarządu
Syn

Adam

Makarewicz

jako

natu-

ralny sukcesor i współtwórca marki
ZIEL-BRUK® kontynuuje ideę i wartości
założyciela firmy Edwarda Makarewicza,
inicjując przy tym swoje pomysły i podążając wyznaczoną ścieżką.

Linia technologiczna
1997 - Uruchomienie automatycznej linii technologicznej Schlosser BH30
sterowanej techniką komputerową do produkcji kostki brukowej.

Adam Makarewicz | Prezes Zarządu
2001 – Uruchomienie najnowocześniejszej linii produkcyjnej
z wirtualną wibracją firmy OMAG.

1999 - Uzyskanie Aprobaty Technicznej IBDiM w Warszawie.

2002 – Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000 (TÜV).

1999 - Zgłoszenie nazwy i logo ZIEL-BRUK® jako znaków towarowych

2006 – Otrzymanie certyfikatu „Solidny Partner w Biznesie”

z prawem ochronnym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
1999 - Wprowadzenie do firmy, jako głównego technologa, inżyniera budownictwa

przyznawanego firmie do dziś.
2006 – Uzyskanie członkostwa w prestiżowym Business Centre Club.

Adama Makarewicza - syna Edwarda Makarewicza.
2000 - Rozpoczęcie rozbudowy firmy o nową halę produkcyjną.

1996

2000
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2001

2006

Innowacyjny krok strategiczny rozszerza-

DEKORACYJNE  PŁYTKI ŚCIENNE.

Opatentowane systemy murów oporo-

Nowe programy produktów szlachetnych

jący asortyment małej architektury mar-

Nowość i duma firmy Ziel-Bruk®.

wych. We współpracy z USA powsta-

używanych w małej architekturze. Wpro-

ki Ziel-Bruk® o wyroby ze szlachetne-

Edward Makarewicz rozpoczyna pracę

ła pierwsza licencjonowana produkcja

wadzenie nowej technologi uszlachet-

go betonu łupanego. Zdobywca Medalu

nad kolejnymi patentami na skalę świato-

ALLAN BLOCK® w Europie Środkowo-

niania betonu SHOT - śrutowanie.

wą dotyczącymi montażu okładzin ścien-

-Wschodniej.

Europejskiego.

nych.

Ogrodzenia

Dekoracyjne płytki ścienne

Allan BLOCK®

BLOCK

2006 – Przełom w historii firmy i budowa drugiej fabryki ZIEL-BRUK® w Gorzowie Wielkopolskim.
2007 – Uruchomienie najnowocześniejszego laboratorium zakładowego w Płotach.
2007 – Otwarcie nowego zakładu w Gorzowie Wielkopolskim.
2009 – Opatentowanie innowacyjnego wynalazku - Program „SL” - Skała Lubuska.
2010 – Nadanie świadectwa ochronnego (patentu) na znak towarowy ZIEL-BRUK® przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

2007

2010

Fabryka | Salon sprzedaży | Płoty

Fabryka | Salon sprzedaży | Gorzów Wielkopolski

2014 – Otwarcie nowego budynku salonu sprzedaży w fabryce w Płotach zbudowanego w całości z innowacyjnych produktów SL Skała Lubuska.
2014 – Powstanie działu Badań i Rozwoju.
2015 – Otrzymanie przez budynek salonu sprzedaży w Płotach nagrody „Lubuski Mister Budowy” w kategorii „Budownictwo Małokubaturowe”.
2018 – Ponad ośmiokrotne zwiększenie zatrudnienia w porównaniu do początków działalności. W obecnej chwili liczba zatrudnionych w dwóch zakładach wynosi 85 osób.
2018 – Odświeżenie wizerunku ZIEL-BRUK® - lifting logo.

2011

2018
HISTORIA FIRMY ZIEL-BRUK® NA OSI CZASU 7

ZIEL-BRUK ® W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Palmiarnia i Park Winny w Zielonej Górze
Płyta tarasowa Collosal

Majaland Kownaty, woj. lubuskie
Versa

8 ZIEL-BRUK® W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Palmiarnia i Park Winny w Zielonej Górze
Płyta tarasowa Collosal

PARK SOWIŃSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
Veranda

Park Miejski w Sulęcinie, woj. lubuskie
Lavare

PARK
SOWIŃSKIEGO
W woj.
ZIELONEJ
GÓRZE
Siedziba firmy
EUROBUD,
Klępina
lubuskie
Veranda
SL Blok Schodowy,
Lavare

Restauracja Hotel Essenza Party Center, Świdnica, woj. lubuskie
Sl Ogrodzenia, Sl Palisady

ZIEL-BRUK® W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 9
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ZIEL-BRUK®
O KOSTCE WIEMY
WSZYSTKO
Firma ZIEL-BRUK® od zawsze na pierwszym miejscu
stawia jakośĆ swoich produktów i zadowolenie
Klienta.
Od lat dokładamy wszelkich starań, aby mogli
się Państwo cieszyć jak najdłużej z zakupionych
w naszej firmie wyrobów.

NORMY EUROPEJSKIE

CIĄGŁE BADANIA LABORATORYJNE

LIDERZY DOSTAW SUROWCÓW

wy-

Jakość naszych produktów kontrolowana

Do produkcji stosujemy wyłącznie naj-

PN-EN

jest na bieżąco w laboratoriach zakłado-

wyższej jakości surowce od światowych

PN-

wych, a także w zewnętrznych niezależ-

liderów w swojej dziedzinie, m.in.: wyse-

-EN 1340:2004, PN-EN 13198:2005,

nych laboratoriach, w celu potwierdzenia

lekcjonowane grysy norweskie, grysy ba-

PN-EN

deklarowanych parametrów technicznych

zaltowe, piaski kwarcowe, domieszki che-

oraz w celu ciągłego doskonalenia jakości

miczne i pigmenty najlepszych zachod-

i trwałości produktów ZIEL-BRUK . Na-

nich firm.

Produkty
magania

ZIEL-BRUK®
norm

1338:2005,

spełniają

europejskich:

PN-EN

1339:2005,

7713+A1:2015-10

i

PN-EN

14992+A1:2012.

®

Wyroby będące elementami nawierzchni

sze laboratoria wyposażone są w stano-

drogowej charakteryzują się:

wiska do badania wytrzymałości na roz-

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE

•

odpornością na warunki atmosfe-

ciąganie przy rozłupywaniu kostki bru-

TECHNOLOGIE

ryczne i odpornością na środki odla-

kowej, wytrzymałości na zginanie płyt,

dzające,

obrzeży i krawężników, a także stano-

najwyższą „4” klasą odporności na

wisko do badania ścieralności, nasiąkli-

ścieranie,

wości i odporności na środki odladzają-

właściwościami nawierzchni antypo-

ce. Dzięki regularnym badaniom jeste-

ślizgowej,

śmy w stanie zagwarantować Państwu

niską nasiąkliwością i wysoką wy-

dostawę materiałów najwyższej jakości.

•
•
•

trzymałością
10 JAKOŚĆ ZIEL-BRUK®

Wychodząc

naprzeciw

Państwa

po-

trzebom i wymaganiom regularnie poszerzamy naszą ofertę oraz wdrażamy
nowinki technologiczne i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, do których należy m.in. zakup robota firmy
KUKA współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Regionalnego.

KOSTKA FOTOKATALITYCZNA
Naszej firmie nie jest obojętna ochrona
środowiska naturalnego, dlatego w ostatnim czasie wprowadziliśmy do produkcji technologię TX Active, dzięki której możemy wyprodukować fotokatalityczną kostkę brukową redukującą zanieczyszczenia powietrza - badania potwierdzone przez laboratorium HTC
w Leimen (Niemcy), zgodnie z normą
UNI 11247:2007. W procesie fotokatalizy trujące spaliny mogą być przekształcane w substancje nieszkodliwe dla zdrowia. “Wysoko zaawansowany technologicznie cement, zawiera dwutlenek tytanu TiO2 - fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NO x z zanieczyszczonego powietrza. Odbywa się to poprzez utlenianie szkodliwych tlenków do nieszkodli-

FABRYKA PŁOTY

wych jonów azotanowych NO3 pod wpły-

wysoką mrozoodpornością w obecno-

wem światła.” Betonowa kostka bruko-

ści środków odladzających, co przekłada

wa o właściwościach fotokatalitycznych

się na ich dłuższą trwałość. Kostki bru-

jest nowoczesnym materiałem budow-

kowe produkowane w technologii TX

lanym o wysokich walorach ekologicz-

Active dostępne są tylko na indywidu-

nych, trwałościowych i estetycznych.

alne zamówienie w większości wzorów

Szczególne znaczenie takiej kostki wi-

o powierzchni klasycznej (gładkiej) tj.

dać w zastosowaniu jej jako nawierzch-

szlachetne kostki klasyczne oraz kostki

ni drogowych i chodnikowych eksplo-

przemysłowe.

atowanych w obszarach intensywnego
ruchu samochodowego. Dzięki jej ak-

ZNAK
Asortyment

wę czystości powietrza, a tym samym

oznakowany symbolem

wzrost jakości życia ludzi narażonych na

klaracją producenta, że oznaczony w

negatywne oddziaływanie spalin i smo-

ten sposób wyrób spełnia wymagania

gu. Oprócz właściwości fotokatalitycz-

wszystkich odnoszących się do niego

nych, kostki brukowe na bazie cementu

norm oraz dyrektyw związanych z bez-

TioCem

pieczeństwem użytkowania, ochroną

®

charakteryzują się wysokimi

parametrami technicznymi: wysoką wy-

budowlany

ZIEL-BRUK®

tywnej powierzchni, uzyskujemy popra-

, jest de-

zdrowia i ochroną środowiska.

trzymałością, niską nasiąkliwością oraz

FABRYKA PŁOTY
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RODZAJE NAWIERZCHNI i POWIERZCHNI ZIEL-BRUK ®
NAWIERZCHNIA KLASYCZNA | gładka
RODZAJE NAWIERZCHNI
Górna warstwa produktu wykonana jest z surowego betonu
wzbogaconego - w zależności od koloru - w szlachetne
kruszywa kwarcowe. Gładkie powierzchnie mogą być:
falowane, rustykalne lub po prostu gładkie i klasyczne
w formie. Boki natomiast mogą być okrągłe, faliste czy
delikatnie falowane.
OWAL-NOSTALIT
szary

NAWIERZCHNIA KAMIENNA | WYPŁUKIWANA
RODZAJE NAWIERZCHNI
Produkty z gamy kamiennej produkowane są metodą
wypłukiwania wyselekcjonowanych, różnorodnych grysów
z naturalnego kruszywa. Uzyskana w ten sposób kostka
znakomicie imituje prawdziwie szlachetny kamień.

LAVARE
biały, grafit

NAWIERZCHNIA ANTYCZNA | POSTARZANA
RODZAJE NAWIERZCHNI
Nieregularna powierzchnia oraz łamane krawędzie to cechy
charakterystyczne nawierzchni antycznych. Produkty
ANTYCZNE w technologii postarzania charakteryzują się
nieregularną, zarysowaną powierzchnią oraz łamanymi
krawędziami (widoczne są mniejsze lub większe ubytki).
Metoda szlachetnego postarzania nadaje im niepowtarzalny
zabytkowy charakter.

12 RODZAJE NAWIERZCHNI i POWIERZCHNI ZIEL-BRUK®

ANTIQUA
barwy wulkanu, barwy popiołu

RODZAJE NAWIERZCHNI i POWIERZCHNI ZIEL-BRUK ®
POWIERZCHNIA I NAWIERZCHNIA ELEMENTÓW SHOT | ŚRUTOWANA
RODZAJE POWIERZCHNI I NAWIERZCHNI

SHOT to nowoczesna metoda uszlachetniania powierzchni
betonu, która nadaje lekko chropowatą strukturę, czyniąc
go wizualnie „miękkim”. Tekstura SHOT tworzy efekt lekko
satynowej powierzchni. Produkty SHOT w technologii
śrutowania mogą wykazywać delikatną zmienność efektu
śrutowania powierzchni na jednym elemencie i/lub

SHOT OGRODZENIE PREMIUM
betonowa biel

poszczególnych elementach. W technologi SHOT oferujemy
wybrane elementy nawierzchni oraz małej architektury.

POWIERZCHNIA SKAŁY LUBUSKIEJ | ŁUPANA
RODZAJE POWIERZCHNI

Powierzchnia łupanego betonu przypomina piękno naturalnych
skał granitu, wapienia, marmuru i piaskowca. Do produkcji
Skały Lubuskiej zastosowano specjalną recepturę mieszanki
betonowej, nowoczesny system łupania, obróbki cieplnej
oraz środki hydrofobowe. Produkty SL wyróżnia niepowtarzalne
łupanie poszczególnych ścian produktów (bardziej wystające lub

SL DEKORACYJNE PŁYTKI SCIENNE
onyx

bardziej wklęsłe łupnięcia).

POWIERZCHNIA ELEMENTÓW BLOCK | gładka
RODZAJE POWIERZCHNI

Powierzchnia gładka elementów BLOCK to klasyczna
powierzchnia betonu wibroprasowanego. Widoczne na
powierzchni niepowtarzalne i nieregularne smugi betonu są
dopełnieniem wyglądu produktów BLOCK.
BLOCK STOPIEŃ SCHODOWY GŁADKI
grafit
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PLANOWANIE NAWIERZCHNI
PORADY ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

Chcąc dobrze zaplanować nawierzchnię i ogrodzenie wokół domu należy już na początku wziąć pod uwagę ich układ komunikacyjny, czyli powiązanie z domem, garażem, altaną lub ogrodem. Warto zastanowić się nad sposobem przyszłego użytkowania oraz nad
estetyką - tak, by przestrzeń ta harmonizowała z całym otoczeniem i podkreślała piękno budynku. Pamiętajmy o tym, że estetyczne
i funkcjonalne zaplanowanie nawierzchni i ogrodzenia są również wizytówką naszego domu i ogrodu.

COLLOSAL, CUBOS
szarości grafitu

DLACZEGO KOSTKA BETONOWA?
Dużym walorem kostki betonowej jest
jej faktura przypominająca kamień, postarzany bruk lub ceramikę. Naszą uwagę przyciąga również szeroka paleta

zwykły wjazd na posesję lub plac parkingowy przed domem może stać się atrakcyjnie skomponowaną przestrzenią.
KSZTAŁT

barw. Dobra jakość oraz nieograniczo-

Poprawny kształt decyduje o funkcjo-

ny wybór kolorów i kształtów czynią z

nalności nawierzchni. Powinien zapew-

kostki betonowej materiał znajdujący

niać wygodne poruszanie się i dobrą ko-

rozległe zastosowanie w każdym ogro-

munikację z poszczególnymi elementami

dzie. Niezależnie od tego, w jakim stylu

działki. Geometryczne krawędzie lepiej

chcielibyśmy urządzić nasz wymarzony

sprawdzą się przy małych aranżacjach

ogród, kostka betonowa będzie dobrym

i nowoczesnej architekturze. Natomiast

wyborem, ponieważ świetnie komponu-

łukowate kształty wprowadzają natu-

je się zarówno z nowoczesną, jak i zabyt-

ralny styl dzięki czemu dobrze wpiszą

kową architekturą.

się w zabudowę tradycyjną i rustykalną
oraz znakomicie dopasują się do rozle-

ODPOWIEDNIA KOMPOZYCJA
Dzięki odpowiednio dobranej i poprawnie ułożonej kostce betonowej nawet
14 PORADY ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

głych przestrzeni.
COLLOSAL
kremowe szarości

KOLOR
Rodzaj i kolor kostki dobieramy do stylu
zabudowy, koloru dachu, rodzaju elewacji,
obramowania okien lub do małej architektury obecnej w ogrodzie. Używajmy przy

jąc się odpowiednio dobranym wzorem,

elementy tj. obrzeża, krawężniki,

można też nawierzchnię optycznie skrócić

palisady.

lub wydłużyć.
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
PROJEKT GWARANCJĄ SUKCESU

Należy pamiętać, aby zamówić większą

tym stonowanej kolorystyki, czyli kolorów

Zamawiając projekt u architekta krajobra-

ilość materiału potrzebnego na docinki lub

ziemi, aby lepiej wyeksponować dom, cie-

zu możemy być pewni, że zostanie on wy-

na wypadek silnych zabrudzeń (najczę-

kawe ogrodzenie lub taras. Ważne jest,

konany na miarę naszych potrzeb i ocze-

ściej spowodowanych wyciekiem oleju sil-

abyśmy łączyli kolory w sposób przemy-

kiwań. Dużym atutem projektu jest to, że

nikowego na nawierzchnię). Podczas pla-

ślany, tak, aby kontrastem zaakcentować

urzeczywistnia on wyobrażenia inwestora

nowania podjazdu należy ustalić sposób

tylko krawędzie podjazdu i strefy funk-

przed rozpoczęciem etapu budowy. Poza

umocnienia krawędzi. W zależności od

cjonalne. Umiar i prostota, czyli zasada

istotnymi walorami estetycznymi, odpo-

rodzaju nawierzchni można zastosować

„mniej znaczy lepiej” zawsze pozytywnie

wiednią stylistyką dopasowaną do oto-

gotowe obrzeża lub krawężniki o różnych

wpływa na końcowy efekt.

czenia i zabudowy, projekt posiada do-

wymiarach. Miejsca przeznaczone dla ro-

kładną specyfikację materiałową.

ślin można podkreślić wstawiając palisady

NAWIERZCHNIA
Na dużych nawierzchniach zdecydowanie lepiej położyć płyty lub dużą

PROFESJONALNIE WYKONANY
PROJEKT ZAPEWNIA:

przydatne do zapierania ziemi. Jeśli przewidujemy zamontowanie w podjeździe
oświetlenia przed ułożeniem kostki po-

kostkę. Inaczej na małych placach i wą-

•

oszczędność czasu i pieniędzy,

winniśmy zaplanować oraz wyprowadzić

skich ścieżkach, gdzie sprawdzi się ra-

•

optymalne wykorzystanie

instalację elektryczną. Przed rozpoczę-

przestrzeni,

ciem budowy nawierzchni przed domem

czej drobna kostka. Warto też wyznaczyć miejsca na rośliny, które ożywią

•

wygodny układ komunikacyjny,

trzeba zadbać o system odprowadzania

i przełamią monotonię przestrzeni. Cie-

•

rodzaj i kolor kostki dobrany do stylu

wód deszczowych. Kostkę betonową na-

zabudowy,

leży odpowiednio użytkować oraz czyścić

wysokie walory estetyczne,

specjalnymi preparatami przeznaczonymi

odpowiednio dobrane dodatkowe

do pielęgnacji tego typu nawierzchni.

kawe efekty wizualne możemy uzyskać
wstawiając wzór lub wprowadzając odmienny sposób ułożenia bruku. Posługu-

COLLOSAL
szarości grafitu

•

VERSA
carmen
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PLANOWANIE OGRODZENIA
PORADY ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

Pamiętajmy, że nawet ładny i luksusowy
dom nie zrobi na gościach wrażenia, jeśli
przestrzeń wokół niego będzie źle zaaranżowana. Dom i ogród powinny stanowić spójną architektoniczną całość, posiadającą
swój styl i charakter, wpisaną w otaczający
krajobraz.
Ewa Idzikowska
mgr inż. architekt krajobrazu

SL OGRODZENIA
onyx

Ogrodzenie jest swego rodzaju obiek-

DLACZEGO OGRODZENIE

tem łączącym płynnie trzy różne, a jed-

BETONOWE ZE SKAŁY LUBUSKIEJ?

nak ściśle ze sobą powiązane obszary:
budynek, posesję i otoczenie zewnętrzne. Pełni funkcję ochronną - przed hałasem, kurzem i brudem z sąsiadujących
ulic. Często jednak jego równie istotną
funkcją jest zabezpieczenie otoczenia
domu przed wzrokiem przechodniów
oraz zapewnienie nam bezpiecznej i intymnej przestrzeni wokół domu. Ważne
jest, by tworząc koncepcję ogrodzenia
dostosować ją do charakteru miejsca,
w którym ma się ono znaleźć, tak, aby
styl domu i ogrodzenia był spójny i harmonijny. Wykończenie cokołu i słupków
powinno nawiązywać do wykończenia
elewacji domu. Natomiast do budowy przęseł dobrze jest wykorzystać te
same materiały, z których zrobione są
balustrady przy budynku.
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Opatentowane elementy ogrodzeń Skała Lubuska firmy ZIEL-BRUK® produkowane z wyselekcjonowanych żwirów,
grysów oraz piasków kwarcowych są
nieprzeciętnym materiałem o wszechstronnym zastosowaniu przy budowie
ogrodzeń. Skała Lubuska jest materiałem o najwyższych parametrach jakości i
trwałości; jej niebagatelnym atutem jest
także szeroka gama kolorystyczna. Naturalny efekt wizualny, nawiązujący do
skał granitu, wapienia, marmuru czy piaskowca, Skała Lubuska zawdzięcza również nowatorskiej technologii łupania. Innowacyjność, ciekawa faktura oraz oryginalny wygląd pozwalają na swobodne
dopasowanie produktów do wymogów
estetycznych i technologicznych nawet najbardziej wymagających Klientów.

SHOT OGRODZENIA CLASSIC
betonowa biel

Budowa ogrodzenia do 2,2 m nie wymaga pozwolenia na budowę
(w każdym przypadku należy skontaktować się ze Starostwem lub Urzędem Gminy).

ZANIM WYBUDUJESZ OGRODZENIE
Budowa ogrodzenia powinna zapewnić
komfort i odpowiedni poziom prywatności na terenie Twojej nieruchomości.
Przed zainicjowaniem tego etapu, należy
więc zastanowić się jak wysokie ma być
ogrodzenie domu. Jednakże zanim przystąpisz do budowy ogrodzenia, koniecznie sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa
czy nasze ogrodzenie ma być pełne, czy
musi być ażurowe. Informację o specyfice
ogrodzenia dla danego terenu można uzy-

SL OGRODZENIA
marmur

skać w starostwie, w referacie planowania
przestrzennego. Najprawdopodobniej nie
będzie sztywnych wymogów dotyczących
takiego przedsięwzięcia, jednak konsultacja jest niezbędna, żeby otrzymać informacje takie jak: specyfikacje wysokości
i odległości. Należy pamiętać, że ogrodzenie pomiędzy naszą działką a działką sąsiada nie powinno utrudniać korzystania
z nieruchomości. Nie wolno zabezpieczać
też ogrodzeń do 180 cm ostrym zwieńczeniem.

SHOT OGRODZENIA PREMIUM
betonowa biel
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COLLOSAL
szarości grafitu

PŁYTY TARASOWE
I OGRODOWE
Płyty tarasowe, ogrodowe to znakomity pomysł na
zagospodarowanie przestrzeni w strefie wypoczynku.
Dzięki zróżnicowanym rozmiarom świetnie sprawdzą
się zarówno na dużych i małych nawierzchniach.

MONOLIT

20

MONOLIT SLIM

21

COLLOSAL				

22

COLLOSAL SHOT			

23

COLLOSAL square		

24

COLLOSAL MINI			

25

MODERNA

26

MODERNA SHOT

27

CUBOS

28

VERANDA

29

PIASTRA

30

PŁYTA STEP

31

LOSA

32

ARIZONA SPĘKANA ZIEMIA

33

INFORMACJE TECHNICZNE

34-37

MONOLIT
Płyty tarasowe I OGRODOWE

MONOLIT to duża, elegancka płyta o gładkiej powierzchni inspirowanej

CECHY PRODUKTU

naturalnymi blokami skalnymi. Prostota i elegancja w dużym formacie.

•

nawierzchnia klasyczna – gładka

•

nowoczesny, modernistyczny design

•

wymiary płyty – 70x35x8 cm

•

powierzchnia płyty – 0,245 m2

•

dostępna grubość: 8 cm

•

płyta sprzedawana na sztuki

MONOLIT
czekoladowo-grafitowy

łupkowy

MONOLIT
łupkowy

KREMOWE SZAROŚCI

CZekoladowo
-grafitowy

truflowy

marmur
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 34 str.
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MONOLIT

SLIM

Płyty tarasowe I OGRODOWE

Piękny smukły kształt długiego prostokąta, który odnajdzie się pośród

CECHY PRODUKTU

każdej nowoczesnej architektury. Idealne zastosowanie na tarasach

•

nawierzchnia klasyczna – gładka

oraz ciągach pieszych. Możliwość kompozycji z płytą MONOLIT.

•

nowoczesny kształt wąskiego prostokąta
o wymiarach 70x17,5x8 cm

•

dostępna grubość: 8 cm

•

płyta sprzedawana na sztuki

MONOLIT SLIM
łupkowy

łupkowy

KREMOWE SZAROŚCI

CZekoladowo
-grafitowy

truflowy

marmur
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 34 str.
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COLLOSAL
Płyty tarasowe I OGRODOWE

Płyta COLLOSAL to esencja współczesnego designu. Jej ascetyczna forma

CECHY PRODUKTU

charakteryzuje się doskonale prostą i gładką nawierzchnią. Swój surowy

•

format COLLOSAL zawdzięcza mikrofazie i minimalnym dystansom.
Dzięki swoim rozmiarom (80 x 60 cm) COLLOSAL wyśmienicie nadaje

z minimalistyczną mikrofazą
•

się do stworzenia takich przestrzeni jak: tarasy, chodniki i place miejskie
przeznaczone dla ruchu pieszego.

nawierzchnia klasyczna gładka
płyta wielkoformatowa
o wymiarach 80x60x8 cm i pow. 0,48 m²

•

minimalny dystans - 4 mm

•

dostępna grubość: 8 cm

•

płyta sprzedawana na sztuki

COLLOSAL
kremowe szarości

COLLOSAL
kremowe szarości

COLLOSAL
betonowy korten

szarości grafitu

kremowE SZAROŚCI

MARMUR

betonowy korten
medal europejski

edycja XXVIII 2017
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INFORMACJE 
TECHNICZNE / 34 str.

COLLOSAL SHOT
Płyty tarasowe I OGRODOWE

COLLOSAL SHOT to „satynowa” wariacja na temat naszego flagowego

CECHY PRODUKTU

produktu Płyty Tarasowej COLLOSAL. Technologia SHOT czyli

•

śrutowania betonu nadaje jej wizualnie „zmiękczoną” powierzchnię.
Dzięki temu COLLOSAL SHOT jest niezwykle elegancką formą o dużej

nawierzchnia SHOT śrutowana
o satynowym obliczu

•

powierzchni idealnie nadającą się do wytwornych klasycznych aranżacji.

płyta wielkoformatowa o wymiarach
80x60x8 cm i pow. 0,48 m²

•

minimalny dystans – 4 mm

•

dostępna grubość: 8 cm

•

płyta sprzedawana na sztuki

CollosaL SHOT
betonowa biel

GRAFIT

SZARY

BETONOWA BIEL
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 34 str.
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COLLOSAL square
Płyty tarasowe I OGRODOWE

Doskonały kształt, minimalistyczna mikrofaza oraz szlachetna kolorystyka

CECHY PRODUKTU

pozwoliły wykreować COLLOSAL square – płytę tarasową i ogrodową

•

godną współczesnych aranżacji en vogue. Format dużego kwadratu został
zainspirowany kultową Płytą COLLOSAL.

nawierzchnia klasyczna – gładka
z minimalistyczną mikrofazą

•

kształt dużego kwadratu o wymiarach
60x60x8 cm i pow. 0,36 m2

•

inspirowana kultową Płytą COLLOSAL

•

dostępna grubość: 8 cm

•

płyta sprzedawana na sztuki

Collosal square
betonowy korten

szarości grafitu

Collosal square
kremowe szarości

kremowE SZAROŚCI

MARMUR

betonowy korten
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 35 str.
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COLLOSAL mini
Płyty tarasowe I OGRODOWE

Przedstawiamy najmniejszy format kultowej płyty COLLOSAL

CECHY PRODUKTU

o wymiarze 60x40x8 cm. Przepiękne i nowoczesne melanże

•

kolorystyczne pozwolą stworzyć piękne nawierzchnie we współczesnym
klimacie. Idealne rozwiązanie na mniejsze tarasy, ścieżki czy podjazdy.

nawierzchnia klasyczna – gładka z
minimalistyczną mikrofazą

•

kształt mniejszego COLLOSAL’a
o wymiarach 60x40x8 cm i pow. 0,24m2

CollosaL MINI
marmur

szarości grafitu

kremowE SZAROŚCI

•

inspirowana kultową Płytą COLLOSAL

•

dostępna grubość: 8 cm

•

płyta sprzedawana na sztuki

CollosaL MINI
kremowe szarości

MARMUR
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 35 str.
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MODERNA
Płyty tarasowe I OGRODOWE

MODERNA jest idealnym wyborem dla aktualnych projektów

CECHY PRODUKTU

aranżacyjnych. Jej wspaniały prostokątny kształt nada współczesnego

•

charakteru każdej zabudowie. Kolory kremowe szarości oraz

nawierzchnia klasyczna - idealnie
gładka z mikrofazą

czekoladowo-grafitowy to kreacja na miarę dzisiejszych oczekiwań

•

wymiary płyty: 35x17,5x8 cm

projektowych.

•

minimalne dystanse

•

dostępna grubość: 8 cm

•

na podjazdy, chodniki i ścieżki

MODERNA
kremowe szarości

MODERNA
czekoladowo-grafitowy

BEŻOWO - SZARY

MODERNA
czekoladowo-grafitowy

KREMOWE SZAROŚCI

CZEKOLADOWO
- GRAFITOWY

MARMUR

GRAFIT
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 35 str.

26 Płyty tarasowe I OGRODOWE

MODERNA SHOT
Płyty tarasowe I OGRODOWE

MODERNA SHOT jest pięknym i stylowym formatem prostokąta

CECHY PRODUKTU

o satynowym obliczu. Wizualne „zmiękczenie” powierzchni poprzez

•

nawierzchnia SHOT – śrutowana

śrutowanie betonu nadaje jej wspaniałego eleganckiego charakteru, tak

•

wymiary płyty: 35x17,5x8 cm

pożądanego w nowoczesnych aranżacjach.

•

piękny satynowy wygląd

•

minimalne dystanse

•

dostępna grubość: 8 cm

•

na podjazdy, chodniki i ścieżki

MODERNA SHOT
szary

BETONOWA BIEL

szary

MODERNA
MODERNASHOT
SHOT
grafit
szary

GRAFIT
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 35 str.
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CUBOS
Płyty tarasowe I OGRODOWE

CUBOS jest nowoczesnym wzorem, który dzięki swym kolorom

CECHY PRODUKTU

i osobno dostępnym kształtom umożliwia wiele kombinacji

•

aranżacyjnych.

nawierzchnia klasyczna - idealnie gładka
z mikrofazą

•

minimalne dystanse

•

3 rozmiary - każdy dostępny osobno:
35x35x5 cm, 35x17,5x5 cm, 17,5x17,5x5 cm

•

dostępna grubość: 5 cm

•

do ruchu pieszego

CUBOS
szarości grafitu

CUBOS
szarości grafitu

CUBOS
szarości grafitu

BARWY JESIENI

SZAROŚCI GRAFITU

Kremowe SZAROŚCI
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 36 str.
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VERANDA
Płyty tarasowe I OGRODOWE

VERANDA to minimalistyczna, elegancka płyta tarasowa o gładkiej

CECHY PRODUKTU

powierzchni, produkowana w kompletach złożonych z 3 elementów

•

nawierzchnia klasyczna - gładka bez fazy

o różnej wielkości. To zróżnicowanie pozwala na większą swobodę

•

komplet 3 elementów: 52,5x35x7 cm

w projektowaniu przestrzeni wokół budynku, co korzystnie wpływa

35x35x7 cm, 35x17,5x7 cm

na wizualny efekt końcowy.

•

dostępna grubość: 7 cm

VERANDA
łupkowy

VERANDA
łupkowy

łupkowy

TRUFLOWY

KREMOWE SZAROŚCI

VERANDA
łupkowy

CZekoladowo
-grafitowy
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 36 str.
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PIASTRA
Płyty tarasowe I OGRODOWE

Płyta tarasowa PIASTRA ma rustykalną powierzchnię. Jej trzy

CECHY PRODUKTU

kształty pozwolą wykreować różnorodne wzory nawierzchni,

•

nawierzchnia klasyczna - gładka falowana

nadając naszej przestrzeni wyjątkowo elegancki charakter. Płyty

•

komplet 3 elementów: 52,5x35x7 cm

PIASTRA przeznaczone są na taras, patio i ścieżkę ogrodową.
Wyśmienicie sprawdzą się w zabudowie o klimacie gorącego

35x35x7 cm, 35x17,5x7 cm
•

dostępna grubość: 7 cm

południa lub uzupełnią modernistyczną formę budynku.

PIASTRA
łupkowy

PIASTRA
łupkowy

PIASTRA
łupkowy

łupkowy

TRUFLOWY
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 36 str.
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PŁYTA STEP
Płyty tarasowe I OGRODOWE

Klasyczna Płyta Chodnikowa w nowoczesnym wydaniu. Mikrofaza

CECHY PRODUKTU

i nasza propozycja melanży kolorystycznych dla tego wzoru stworzyły

•

nowy wygląd płyty chodnikowej wpisującej się w obecne trendy.

nawierzchnia klasyczna – gładka z mikrofazą
nadającą nowoczesnego charakteru

•

kwadrat w wymiarze klasycznej
Płyty Chodnikowej 50x50x7 cm

•

dostępna grubość: 7 cm

•

płyta sprzedawana na sztuki

PŁYTA STEP
łupkowy

GRAFIT

ŁUPKOWY

CARMEN

BARWY JESIENI

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 37 str.
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LOSA
Płyty tarasowe I OGRODOWE

LOSA to płyta o nawierzchni granitowej, produkowana metodą

CECHY PRODUKTU

wypłukiwania wyselekcjonowanych grysów. Świetnie sprawdzi się

•

nawierzchnia kamienna - wypłukiwana

na dużym tarasie, jak też na trawie - luźno ułożona jako ścieżka

•

idealna do tworzenia szachownicy

w głąb ogrodu. Wyraziste głębokie kolory bieli i czerni pozwalają

•

dostępne wymiary: 50x50x7 cm

z łatwością ułożyć wzór zwany „szachownicą”.

i 35x35x5 cm
•

płyta sprzedawana na sztuki

LOSA
biały

LOSA
biały

LOSA
biały

GRAFIT 35x35

szary 35x35 / 50x50

Biały 35x35 / 50x50
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 37 str.
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ARIZONA SPĘKANA ZIEMIA
Płyty tarasowe I OGRODOWE

Oryginalna płyta ogrodowa o kształcie przypominającym spękaną

CECHY PRODUKTU

ziemię pustyni Sonora w Arizonie. Brak prostej linii brzegowej

•

nawierzchnia klasyczna - gładka falowana

oraz zróżnicowane ułożenie fragmentów umożliwia tworzenie

•

dekoracyjny element nawierzchni o oryginalnym

wspaniałych nawierzchni podkreślających naturalny charakter

naturalnym charakterze

otoczenia ogrodów i miejsc wypoczynkowych.

•

powierzchnia płyt ma fakturę noszonego
wiatrem piasku i układa się w lekkie fale

•

komplet 4 płyt o zróżnicowanym ułożeniu
fragmentów o wymiarach 60x34,8x8 cm

•

opatentowany wzór w Urzędzie Patentowym RP
nr 24060

•

ARIZONA
ochra

PIASKOWIEC

MARMUR

dostępna grubość: 8 cm

ARIZONA
ochra

GRANIT
medal europejski

edycja XXX 2019

OCHRA

ONYX

WAPIEŃ

galaxy
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 37 str.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Płyty tarasowe I OGRODOWE

produkcja / fabryka Płoty

powierzchnia płyty [m2]

0,245

powierzchnia warstwy [m2]

0,735

ilość na palecie [m2]

5,88

ilość elementu na warstwie [szt.]

3

ilość elementu na palecie [szt.]

24

waga palety [t]

duży format

35 cm

MONOLIT / sprzedaż
na sztuki

1,08
8 cm

70 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 20 str.

produkcja / fabryka Płoty

powierzchnia płyty [m2]

0,123

powierzchnia warstwy [m2]

0,735

ilość na palecie [m2]

5,88

ilość elementu na warstwie [szt.]

6

ilość elementu na palecie [szt.]

48

waga palety [t]

długi wąski prostokąt

17,5 cm

MONOLIT SLIM / sprzedaż
na sztuki

1,08
8 cm

70 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 21 str.

sprzedaż
na sztuki

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

powierzchnia płyty [m2]

PŁYTA WIELKOFORMATOWA

0,48

powierzchnia warstwy [m ]

0,96

ilość na palecie [m2]

8,64

2

ilość elementu na warstwie [szt.]

2

ilość elementu na palecie [szt.]

18

waga palety [t]

60 cm

COLLOSAL /

1,60

8 cm

80 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 22 str.

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

powierzchnia płyty [m2]
powierzchnia warstwy [m2]

0,96

ilość na palecie [m2]

8,64

ilość elementu na warstwie [szt.]

2

ilość elementu na palecie [szt.]

18

waga palety [t]

PŁYTA WIELKOFORMATOWA

0,48

60 cm

COLLOSAL SHOT / sprzedaż
na sztuki

1,60
8 cm

80 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 23 str.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Płyty tarasowe I OGRODOWE

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

powierzchnia płyty [m2]

0,36

powierzchnia warstwy [m2]

0,72

ilość na palecie [m2]

7,20

ilość elementu na warstwie [szt.]

2

ilość elementu na palecie [szt.]

20

waga palety [t]

PŁYTA WIELKOFORMATOWA

60 cm

COLLOSALsquare / sprzedaż
na sztuki

1,36

60 cm

8 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 24 str.

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

powierzchnia płyty [m2]
powierzchnia warstwy [m2]

0,96

ilość na palecie [m2]

8,64

ilość elementu na warstwie [szt.]

4

ilość elementu na palecie [szt.]

36

waga palety [t]

duży format

0,24

40 cm

COLLOSALMINI / sprzedaż
na sztuki

1,56
60 cm

8 cm

MODERNA /

sprzedaż na
pełne warstwy

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

powierzchnia warstwy [m2]

0,92

ilość na palecie [m2]

8,28

ilość elementu na warstwie [szt.]

15

ilość elementu na palecie [szt.]

135

waga palety [t]

1,49

17,5 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 25 str.

8 cm

35 cm

na
MODERNA SHOT / sprzedaż
pełne warstwy
produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

powierzchnia warstwy [m2]

0,92

ilość na palecie [m2]

8,28

ilość elementu na warstwie [szt.]

15

ilość elementu na palecie [szt.]

135

waga palety [t]

1,49

17,5 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 26 str.

8 cm

35 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 27 str.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Płyty tarasowe I OGRODOWE

element dostępny osobno
cubos / każdy
sprzedaż na pełne warstwy

B

A

C

17,5 cm

17,5 cm
5 cm

element

35 cm

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

5 cm

17,5 cm

35 cm

5 cm

35 cm

A

B

C

powierzchnia warstwy [m2]

0,86

0,735

0,735

ilość na palecie [m2]

11,76

13,72

11,76

ilość elementu na warstwie [szt.]

28

12

6

ilość elementu na palecie [szt.]

448

192

96

waga palety [t]

1,54

1,32

1,32
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 28 str.

3 elementów
VERANDA / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

A

B

C

35 cm

52,5 cm

35 cm

produkcja / fabryka Płoty

A
A

B

B
7 cm

17,5 cm

C

C
C
C

B
A
˄ rys. układ elementów na warstwie

powierzchnia warstwy [m2]

1,28

ilość na palecie [m2]

10,29

element

A

B

ilość elementu na warstwie [szt.]

3

3

4

ilość elementu na palecie [szt.]

24

24

32

waga palety [t]

C

1,65
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 29 str.

3 elementów
PIASTRA / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

A

B

C

17,5 cm

A
A

B

35 cm

produkcja / fabryka Płoty

B

7 cm

35 cm

35 cm

52,5 cm

C

C
C
B
A
˄ rys. układ elementów na warstwie

C

powierzchnia warstwy [m2]

1,28

ilość na palecie [m2]

10,29

element

A

B

ilość elementu na warstwie [szt.]

3

3

4

ilość elementu na palecie [szt.]

24

24

32

waga palety [t]

C

1,65

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 30 str.
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INFORMACJE TECHNICZNE
Płyty tarasowe I OGRODOWE

PŁYTA STEP / sprzedaż
na sztuki
50 cm

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

7 cm

produkcja / fabryka

50 cm

Gorzów Wlkp.

Płoty

powierzchnia płyty [m2]

0,25

0,25

powierzchnia warstwy [m2]

0,5

1

ilość na palecie [m2]

5,50

10

ilość elementu na warstwie [szt.]

2

4

ilość elementu na palecie [szt.]

22

40

0,88

1,60

waga palety [t]

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 31 str.

A

element dostępny osobno
LOSA / każdy
sprzedaż na sztuki

B

35 cm

50 cm

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

5 cm

7 cm

35 cm

element

A

produkcja

50 cm

B

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.

powierzchnia warstwy [m2]

0,735

0,50

Płoty
1

ilość na palecie [m2]

11,76

5,50

10

ilość elementu na warstwie [szt.]

6

2

4

ilość elementu na palecie [szt.]

96

22

40

1,32

0,88

1,60

waga palety [t]

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 32 str.

4 elementów
ARIZONA SPĘKANA ZIEMIA / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety
A

B

C

D

B

60 cm

C

D

A

60 cm

60 cm

powierzchnia warstwy [m2]

0,64

ilość na palecie [m2]

5,12

ilość elementu na warstwie [szt.]
˄ rys. układ elementów na warstwie

cm

8 cm

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP nr 24060

60 cm

34,8

produkcja / fabryka Płoty

po 1 z każdego elementu
8
0,94

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 33 str.
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GRANIT LUBUSKI
szary, grafit

SZLACHETNE
KOSTKI BRUKOWE
KAMIENNE
NAWIERZCHNIA
wypłukiwana I ŚRUTOWANA
Grupa elementów przypominająca prawdziwie
szlachetny kamień.

MONA LISA KAMIENNA
MONA LISA SHOT
granit lubuski	

40
41
42-43

GRANDE

44

LAVARE

45

INFORMACJE TECHNICZNE

46-47

MONA LISA KAMIENNA
szlachetne kostki brukowe - kamienne

Mona Lisa Kamienna to połączenie nowoczesności z klasycznym

CECHY PRODUKTU

kamieniem. Wielkość formatu oraz struktura uzyskana poprzez metodę

•

nawierzchnia kamienna – wypłukiwana

wypłukiwania ma nawiązywać do kostek brukowych uzyskanych

•

nowoczesny wzór w kamiennym

z naturalnego granitu, zachowując przy tym swoją betonową

charakterze

wyjątkowość. Komplet sześciu różnych elementów tworzy wyjątkowy

•

komplet 6 elementów

klimat w eleganckim kamiennym stylu.

•

dostępna grubość: 6 cm

MONA LISA KAMIENNA
grafit

MONA LISA KAMIENNA
grafit

piaskowy

MONA LISA KAMIENNA
grafit

BIAŁY

GRAFIT

szary
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 46 str.

40 szlachetne kostki brukowe - kamienne

MONA LISA SHOT
szlachetne kostki brukowe - kamienne

Sześcioelementowy wzór MONA LISY pozwala tworzyć piękne

CECHY PRODUKTU

współczesne nawierzchnie. MONA LISA SHOT to jedna z najbardziej

•

nawierzchnia SHOT - śrutowana

współczesnych form w wersji nowoczesnego uszlachetnienia za

•

komplet 6 elementów

pomocą metody śrutowania. „Zmiękczona” wizualnie nawierzchnia

•

dostępna grubość: 8 cm

o jednolitej barwie wspaniale wpasuje się w charakter dzisiejszej
architektury. Grubość 8 cm pozwala na zastosowanie MONA LISY
SHOT również w miejscach publicznych o zwiększonym natężeniu
ruchu.

MONA LISA SHOT
betonowa biel

MONA LISA SHOT
betonowa biel

BETONOWA BIEL

szary

MONA LISA SHOT
szary

GRAFIT
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 46 str.

szlachetne kostki brukowe - kamienne 41

GRANIT LUBUSKI
szlachetne kostki brukowe - kamienne

GRANIT LUBUSKI to asortyment kostek betonowych posiadających

CECHY PRODUKTU

wygląd, kształt i trwałość granitu naturalnego. Nieregularne wymiary

•

nawierzchnia kamienna - wypłukiwana

umożliwiają układanie kostek na wiele różnych sposobów - od prostych

•

faliste boki ułatwiają układanie okrągłych

chodników czy dróg do ozdobnych wzorów. Produkt ten sprawdza się

wzorów

szczególnie w miejscach, w których chcemy zachować naturalny wygląd

•

komplet 7 elementów

otoczenia. Subtelna i naturalna elegancja GRANITU LUBUSKIEGO

•

dostępna grubość: 6 lub 8 cm

uzyskana została dzięki zastosowaniu delikatnej metody wypłukiwania
wyselekcjonowanych, różnokolorowych grysów z naturalnego kamienia.

GRANIT LUBUSKI
grafit / biały

42 szlachetne kostki brukowe - kamienne

GRANIT LUBUSKI
grafit / biały

GRANIT LUBUSKI
grafit / biały

grafit

Biały

MIEDZIANY

BRĄZ

szary

GRANIT LUBUSKI
grafit / biały

piaskowy

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 47 str.

szlachetne kostki brukowe - kamienne 43

GRANDE
szlachetne kostki brukowe - kamienne

Pięcioelementowy system kostek brukowych GRANDE jest kontynuacją

CECHY PRODUKTU

flagowego systemu GRANIT LUBUSKI. Swoim wyglądem, kształtem

•

nawierzchnia kamienna - wypłukiwana

i trwałością nawiązuje do niepowtarzalnych nawierzchni tworzonych

•

trapezowy kształt ułatwia układanie

z naturalnego granitu. Duże powierzchnie poszczególnych elementów

okrągłych wzorów

pozwalają w nowoczesny sposób wyeksponować strukturę uzyskaną

•

komplet 5 elementów

dzięki zastosowaniu metody wypłukiwania wyselekcjonowanych,

•

dostępna grubość: 6 cm

różnokolorowych grysów.

GRANDE
piaskowy

grafit

Biały

szary

GRANDE
biały

piaskowy
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 46 str.

44 szlachetne kostki brukowe - kamienne

LAVARE
szlachetne kostki brukowe - kamienne

Program 3 kostek o szlachetnej kamiennej nawierzchni, w którym każdy

CECHY PRODUKTU

z elementów produkowany jest osobno. Wyselekcjonowane grysy

•

nawierzchnia kamienna - wypłukiwana

z naturalnego kamienia, dzięki zastosowaniu metody wypłukiwania,

•

każdy z 3 elementów prezentowanego wzoru

nadają jej znakomity efekt wizualny. Klasyczne kształty pozwalają na

sprzedawany jest osobno

zastosowanie LAVARE na tarasach, ścieżkach ogrodowych i podjazdach,

•

dostępna grubość: 6 lub 8 cm

umożliwiając przy tym układanie rozmaitych wzorów.

LAVARE
biały, grafit

LAVARE
biały, grafit

MONA LISA SHOT
biały

Biały

szary

grafit

LAVARE
biały, grafit

piaskowy
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 47 str.
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INFORMACJE TECHNICZNE
szlachetne kostki brukowe - kamienne
6 elementów
MONA LISA KAMIENNA / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty

C

A

E

D

C

C

D

F

E

6 cm

A

21 cm

15 cm

F
B

C

B

C

D

A

B

F
A

C

E
C

A

F
B

F
A

E

E

F

E

F
17,5 cm

D

11 cm

E

A

˄ rys. układ elementów na warstwie

27 cm

27 cm

21 cm

15 cm

powierzchnia warstwy [m2]

0,95

ilość na palecie [m2]

9,50

waga palety [t]

1,33

element

A

B

C

D

E

F

ilość elementu na warstwie [szt.]

6

3

6

3

6

6

ilość elementu na palecie [szt.]

60

30

60

30

60

60

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 40 str.

6 elementów
MONA LISA SHOT / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

D

C
E

A
D

C
E

C

D

E
C
E

D

21 cm

15 cm

27 cm

A

E

15 cm

powierzchnia warstwy [m2]

0,95

ilość na palecie [m2]

8,55

waga palety [t]

A
F

B

C

A
F

B

F
A

F
B

F
A

C

E

F

C

F
17,5 cm

6 cm
E

B

11 cm

A

21 cm

27 cm

1,56

element

A

B

C

D

E

F

ilość elementu na warstwie [szt.]

6

3

6

3

6

6

ilość elementu na palecie [szt.]

54

27

54

27

54

54

˄ rys. układ elementów na warstwie

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 41 str.

5 elementów
GRANDE / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

B

C

D

E

7,4 cm

8,3 cm

9,2 cm

10,1 cm

11 cm

10,9 cm

11,8 cm

12,7 cm

13,6 cm

14,5 cm

12 cm

produkcja / fabryka Płoty

A

b d c

E A b A c d
d c

E

c d

d c A E

E A d c A E b

E A b A c d
d c

E

d b c

E b A A b E

c b A b d
b d c

6 cm

E A d c A E b

E

d b c

E b A A b E

c b A b d

E

c d

d c A E

powierzchnia warstwy [m2]

1,03

ilość na palecie [m2]

10,30

ilość elementu na warstwie [szt.]
ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

˄ rys. układ elementów na warstwie
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po 16 z każdego elementu
po 160 z każdego elementu
1,47
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 44 str.

INFORMACJE TECHNICZNE
szlachetne kostki brukowe - kamienne
7 elementów
GRANIT LUBUSKI / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G

A

B

C

D

E

F

10,2 cm

6,8 cm

5,8 cm

7,9 cm

7,5 cm

8,3 cm

10,2 cm

6,8 cm

5,0 cm

8,9 cm

7,5 cm

8,7 cm

A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G

G
8,3 cm
9,2 cm

A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G
˄ rys. układ elementów na warstwie
fabryka Gorzów Wlkp.

6 lub 8 cm

Gorzów Wlkp.

7,9 cm

A B C D E F G

A B C D E F G

produkcja / fabryka

A B C D E F G

A B C D E F G

grubość

6 cm

8 cm

6 cm

A B C D E F G

A B C D E F G

powierzchnia warstwy [m2]

0,84

0,84

0,90

0,90

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

ilość na palecie [m2]

9,24

7,56

9,00

7,20

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

waga palety [t]

Płoty

1,32

1,37

1,26

1,30

ilość elementu na warstwie [szt.]

po 16 z każdego
elementu

po 16 z każdego
elementu

po 18 z każdego
elementu

po 18 z każdego
elementu

ilość elementu na palecie [szt.]

po 176 z każdego
elementu

po 144 z każdego
elementu

po 180 z każdego
elementu

po 144 z każdego
elementu

˄ rys. układ elementów na warstwie
fabryka Płoty

LAVARE /

8 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 42-43 str.

A

każdy element dostępny osobno
sprzedaż tylko na pełne palety

B

C

6 lub
8 cm

element

6 lub
8 cm

10 cm

20 cm

10 cm

10 cm

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

A

6 lub
8 cm

20 cm

B

produkcja / fabryka

Płoty

Gorzów Wlkp.

Płoty

grubość

6 cm

8 cm

6 cm

6 cm

powierzchnia warstwy [m2]

1,08

0,88

1,08

ilość na palecie [m2]

10,80

7,92

10,80

20cm

C

Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp.

Płoty

Gorzów Wlkp.

8 cm

6 cm

8 cm

0,96

0,96

0,96

0,96

10,56

8,64

9,60

8,64

ilość elementu na warstwie [szt.]

108

88

54

48

48

24

24

ilość elementu na palecie [szt.]

1080

792

540

528

432

240

216

waga palety [t]

1,51

1,40

1,51

1,48

1,56

1,34

1,56

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 45 str.
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VERSA
carmen

SZLACHETNE
KOSTKI BRUKOWE
ANTYCZNE
NAWIERZCHNIA POSTARZANA
VERSA

50

GOTHICA

51

ANTIQUA

52

CUBICA

53

RUSTICA

54

ROTONDA

55

INFORMACJE TECHNICZNE

56-57

VERSA
szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

Subtelna, długa i wąska forma w uniwersalnym kształcie. Dzięki swoim

CECHY PRODUKTU

wymiarom pozwala układać kostkę brukową jak parkiet. Kwadraty czy

•

nawierzchnia antyczna - postarzana

jodełka klasyczna? Teraz również przed Twoim domem. Wysmakowana

•

minimalny dystans

kolorystyka dopełni uniwersalny charakter VERSY.

•

dostępna grubość: 7 cm

VERSA
carmen

VERSA
carmen

łupkowy

truflowy

carmen

VERSA
carmen

KASZTANOWO
-MIEDZIANY
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 56 str.

50 szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

GOTHICA
szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

Swoją minimalistyczną formą zachwyci każde oko. Zróżnicowane

CECHY PRODUKTU

odcienie kolorów i jednolity wymiar kostki umożliwią łatwe i szybkie

•

nawierzchnia antyczna - postarzana

tworzenie niepowtarzalnych nawierzchni.

•

łudząco przypomina cegłę

•

dostępna grubość: 6 lub 8 cm

GOTHICA
cappuccino

TORFOWY

KREMOWY

BARWY POPIOŁU

barwy jesieni

BARWY WULKANU

cappuccino

GOTHICA
cappuccino

ceglasty
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 56 str.

szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne 51

ANTIQUA
szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

Nieregularne wymiary umożliwiają układanie kostki Antiqua na wiele

CECHY PRODUKTU

różnych sposobów - od prostych chodników do ozdobnych wzorów.

•

nawierzchnia antyczna - postarzana

ANTIQUA doskonale sprawdzi się również w połączeniu z dużymi

•

faliste boki ułatwiają układanie okrągłych

płytami kamiennymi. Bardzo dobrze prezentuje się zarówno na małych

wzorów

powierzchniach posesji prywatnych, jak i w rozległych przestrzeniach

•

komplet 7 elementów

parków czy placów staromiejskich.

•

dostępna grubość: 6 lub 8 cm

ANTIQUA
barwy popiołu

barwy jesieni
6 cm / 8 cm

barwy wulkanu
6 cm / 8 cm

barwy popiołu
6 cm / 8 cm

łupkowy
6 cm / 8 cm

TORFOWY
6 cm

kremowy
6 cm / 8 cm

cappuccino
6 cm / 8 cm

ANTIQUA
barwy popiołu

BARWY JESIENI DARK
6 cm

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 56 str.

52 szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

CUBICA
szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

Mała, delikatna i lekka cegiełka o kolorystyce zaczerpniętej z hitu

CECHY PRODUKTU

Skała Lubuska. Odcienie skał naturalnie dopełnią architekturę

•

nawierzchnia antyczna - postarzana

wokół naszych domów, a jej grubość (4 cm) pozwoli nam

•

drobna i lekka

wykreować stylowe ścieżki i alejki w zakamarkach naszego

•

grubość tylko 4 cm

ogrodu.

CUBICA
onyx

CUBICA
onyx

WAPIEŃ

GRANIT

ONYX

PIASKOWIEC

OCHRA

GALAXY

MARMUR

INFORMACJE 
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RUSTICA
szlachetne kostki antyczne
szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

Nieregularna powierzchnia, krzywa linia, łamane krawędzie -

CECHY PRODUKTU

zalety tej kostki stworzą unikalne i stylowe otoczenie kamienic

•

nawierzchnia antyczna - postarzana falowana

i parków starego miasta. RUSTICA nie tylko umożliwia nadanie

•

każdy z 2 elementów prezentowanego wzoru

niepowtarzalnego klimatu dworkowej zabudowie, ale też idealnie
pasuje do otoczenia nowoczesnej architektury.

sprzedawany jest osobno
•

dostępna grubość: 8 cm

RUSTICA
barwy wulkanu

barwy jesieni

RUSTICA
barwy jesieni

barwy wulkanu

barwy popiołu
medal europejski

edycja XIV 2007

54 szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 56 str.

ROTONDA
szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

Kształt ROTONDY zapewnia niepowtarzalny i wyjątkowy wygląd retro.

CECHY PRODUKTU

Trzy kształty (w skład których wchodzą dwa kliny) pozwalają

•

nawierzchnia antyczna - postarzana

z łatwością stworzyć zarówno proste, jak i kręte ścieżki na podjazdach

•

komplet 3 elementów

i dziedzińcach.

•

dostępna grubość: 8 cm

MODERNA
beżowo- szary

ROTONDA
barwy jesieni

barwy jesieni

barwy wulkanu

ROTONDA
MODERNA
barwy jesieni
beżowoszary

barwy popiołu
INFORMACJE 
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INFORMACJE TECHNICZNE
szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

VERSA / sprzedaż
w big bag
21 cm

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

7 cm
7 cm
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 50 str.

waga BIG BAG [t] : ~0,8 - 1,3

GOTHICA / wsprzedaż
big bag
10 cm

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

6 lub 8 cm

waga BIG BAG [t] : ~0,8 - 1,3

ANTIQUA /

20 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 51 str.

komplet 7 elementów
sprzedaż w big bag

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

waga BIG BAG [t]

B

C

D

E

F

G

10,2 cm

6,8 cm

5,8 cm

7,9 cm

7,5 cm

8,3 cm

8,3 cm

10,2 cm

6,8 cm

5,0 cm

7,5 cm

8,7 cm

7,9 cm

9,2 cm

6 lub 8 cm

A

8,9 cm

grubość 6 cm

grubość 8 cm

~0,8 - 1,30

~0,8 - 1,30

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 52 str.

6,5 cm

CUBICA / sprzedaż
w big bag
produkcja / fabryka Płoty

4 cm

12,4 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 53 str.

waga BIG BAG [t] : ~0,8 - 1,3

A

B

22,5 cm

15 cm

15 cm

element dostępny osobno
RUSTICA / każdy
sprzedaż w big bag
produkcja / fabryka Płoty
8 cm

waga BIG BAG [t] : ~1,00

56 szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne / INFORMACJE TECHNICZNE

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 54 str.

INFORMACJE TECHNICZNE
szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne

produkcja / fabryka Płoty

A

B

C

8 cm

7 cm

4,4 cm

8 cm

10,4 cm

10,4 cm

15,2 cm

3 elementów
ROTONDA / komplet
sprzedaż w big bag

8 cm

waga BIG BAG [t] : ~1,00

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 55 str.

szlachetne kostki BRUKOWE - antyczne / INFORMACJE TECHNICZNE 57

MONA LISA
kremowe szarości

SZLACHETNE
KOSTKI BRUKOWE
KLASYCZNE
NAWIERZCHNIA GŁADKA
LINEA		

60

STON 		

61

MONA LISA

62-63

FORTE

64

PETIT

65

OWAL-NOSTALIT

66

OWAL-RONDO

67

CARO

68

DUO

68

DIAMENT

69

SASSO

70

TARRAGONA

71

PIACCA

72

OLD CITY

73

KARDIA

74

HARMONIA

75

LIMA

76

INFORMACJE TECHNICZNE

77-81

LINEA
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

Wspaniały wąski prostokąt inspirowany i stworzony z myślą o wzorze

CECHY PRODUKTU

klasycznej jodełki angielskiej. Stylowa, estetyczna i niesamowita LINEA

•

doda wyjątkowej charyzmy kształtowanej przestrzeni.

nawierzchnia klasyczna – gładka z
minimalistyczną mikrofazą

•

kształt wąskiego prostokąta o wymiarach
35x7x6 cm

•

inspirowana i stworzona z myślą o wzorze
klasycznej jodełki angielskiej

LINEA
łupkowy

łupkowy

•

dostępna grubość: 6 cm

•

na tarasy, dziedzińce, patio, ścieżki i chodniki

LINEA
grafit

beżowo-szary

grafit
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 77 str.

60 szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

STON
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

CECHY PRODUKTU

STON jest siedmioelementowym wzorem składającym się z
prostokątów o kanciastych krawędziach i lekko pofałdowanych bokach.
Te cechy sprawiają, że po ułożeniu prezentuje się naprawdę okazale.

•

nawierzchnia klasyczna – gładka

•

faliste brzegi bez fazy obiegowej

•

komplet 7 elementów

•

dostępna grubość: 6 cm lub 8 cm

ston
kremowy, kasztanowo-miedziany

MARMUR

SZARY

GRAFIT

kremowe szarości

ŁUPKOWY

kasztanowo
-miedziany

KREMOWY

ston
kremowe szarości, łupkowy

PASTELOWY

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 77 str.

szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE 61

MONa LISA
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

System kostki brukowej MONA LISA przyciąga swoim stylowym

CECHY PRODUKTU

i eleganckim wyglądem. Wzór MONA LISA składa się z 6 różnych

•

nawierzchnia klasyczna - gładka z mikrofazą

prostokątów, dzięki czemu nadaje nawierzchni różnorodnej

•

komplet 6 elementów

nowoczesności, a delikatna faza wizualnie ożywia kostkę. Dwie dostępne

•

dostępna grubość: 6 lub 8 cm

grubości 6 cm lub 8 cm pozwalają na aranżacje nie tylko przydomowych
ścieżek i tarasów, ale również miejskich skwerów czy parkingów.

MONA LISA
barwy jesieni

MONA LISA
łupkowy

62 szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

MONA LISA
grafit

MONA LISA
łupkowy

BARWY JESIENI
6 cm / 8 cm

GRAFIT
6 cm / 8 cm

TRUFLOWY
6 cm / 8 cm

ŁUPKOWY
6 cm / 8 cm

MARMUR
6 cm / 8 cm

KREMOWE SZAROŚCI
6 cm / 8 cm

SZARY
6 cm / 8 cm

BETONOWA BIEL
8 cm

MONA LISA
marmur

CZEKOLADOWO
-GRAFITOWY
6 cm

INFORMACJE 
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szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE 63

FORTE
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

FORTE to pięcioelementowy system kostek brukowych

CECHY PRODUKTU

o trapezowym kształcie, który pozwala na swobodne kształtowanie

•

nawierzchnia klasyczna – gładka

wzorów włączając w nie łuki i okręgi o różnych promieniach. Kostki

•

trapezowy kształt ułatwia układanie

brukowe FORTE mają idealnie gładką powierzchnię, wyraźnie
zaznaczone krawędzie i lekko falowane boki.

okrągłych wzorów
•

komplet 5 elementów

•

dostępna grubość: 6 cm

forte
łupkowy

forte
łupkowy

ŁUPKOWY

truflowy

kremowe szarości

grafit

SZARY

barwy jesieni

BARWY JESIENI DARK
INFORMACJE 
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64 szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

PETIT
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

Drobna i gładka jak PETIT. Siedem elementów (w tym dwa kliny),

CECHY PRODUKTU

wyraźnie zaznaczone krawędzie i lekko falowane boki pozwolą

•

komponować wzory o różnych promieniach. PETIT świetnie sprawdzi
się jako eleganckie wykończenie powierzchni z dużych płyt.

nawierzchnia klasyczna - gładka z wyraźnie
zaznaczonymi krawędziami

•

faliste boki ułatwiają układanie okrągłych wzorów

•

komplet 7 elementów

•

dostępna grubość: 6 lub 8 cm

PETIT
kremowy, łupkowy

szary
6 cm / 8 cm

grafit
6 cm / 8 cm

barwy jesieni
6 cm / 8 cm

łupkowy
6 cm / 8 cm

KREMOWY
6 cm / 8 cm

TORFOWY
6 cm

cappuccino
6 cm / 8 cm

PETIT
łupkowy, kremowy, grafit

barwy jesieni DARK
6 cm

INFORMACJE 
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szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE 65

OWAL-NOSTALIT
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

System 3 kostek o łagodnej fazie obiegowej przypominającej równo

CECHY PRODUKTU

ociosane polne kamienie. Jej wygląd świetnie sprawdzi się przy polskiej

•

tradycyjnej zabudowie dworkowej.

nawierzchnia klasyczna - gładka
o zaokrąglonych krawędziach / brzegach

barwy jesieni dark

ŁUPKOWY

SZARY

GARFIT

TORFOWY / 6 cm

komplet 3 elementów

•

dostępna grubość: 6 lub 8 cm

•

element uzupełniający: owal-rondo

OWAL-NOSTALIT
barwy jesieni

OWAL- NOSTALIT
barwy jesieni

BARWY JESIENI

•

kremowy
INFORMACJE 
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66 szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

OWAL-RONDO
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

OWAL-RONDO składa się z 3 elementów. Dwa z nich to kliny

CECHY PRODUKTU

umożliwiające stworzenie koła, ponieważ został zaprojektowany z

•

myślą o projektowaniu kolistych wzorów na podjeździe czy chodniku.

nawierzchnia klasyczna - gładka
o zaokrąglonych krawędziach / brzegach

Ze względu na swoje właściwości, sprawdzi się jako estetyczna i

•

komplet 3 elementów

praktyczna rama otworów kanalizacyjnych.

•

dostępna grubość: 6 cm

OWAL-RONDO
barwy jesieni

BARWY JESIENI
INFORMACJE 
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CARO
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE
CARO to subtelna i elegancka kostka, która po ułożeniu
będzie pięknie prezentować się szczególnie na eleganckich
nawierzchniach o klasycznym charakterze. Jej niewielkie
wymiary 20×20 cm łatwo dopasują się do każdej nawierzchni.

CECHY PRODUKTU
•

nawierzchnia klasyczna – gładka z fazą

•

idealna na duże przestrzenie miejskie do podkreślenia

CARO
szary

CARO
grafit

charakteru zabudowy
•

dostępna grubość: 6 cm (8 cm na zamówienie)

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 79 str.

GRAFIT

SZARY

BARWY
JESIENI

ŁUPKOWY

KREMOWE
SZAROŚCI

TRUFLOWY

DUO
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE
Kostka brukowa DUO to system dwóch elementów o
nowoczesnym wyglądzie. Składają się na niego 2 prostokąty
o wymiarach 30x15 cm i 20x15 cm. Grubość 8 cm pozwala na
zastosowanie kostki w aranżacjach zarówno przydomowych
podjazdów, ścieżek i tarasów, ale także przestrzeni publicznej.
CECHY PRODUKTU
•

nawierzchnia klasyczna - gładka z mikrofazą

•

komplet 2 elementów

•

dostępna grubość: 8 cm

DUO
kremowe szarości

INFORMACJE 
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BARWY
JESIENI

GRAFIT

KREMOWE
SZAROŚCI

68 szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

ŁUPKOWY

TRUFLOWY

MARMUR

CZEKOLADOWO GRAFITOWY

DIAMENT
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

DIAMENT to pojedynczy element, który w połączeniu wygląda

CECHY PRODUKTU

zjawiskowo. Łącząc 3 kolory - grafit, szary i biały - można stworzyć

•

nawierzchnia klasyczna - gładka z fazą

ciekawy i oryginalny wzór. Powstała w ten sposób geometryczna

•

jeden element o kształcie oszlifowanego

forma znakomicie sprawdzi się na dużych placach miejskich dla ruchu

diamentu, który po ułożeniu tworzy

pieszego i podkreśli styl zabudowy.

oryginalny wzór
•

idealna na duże przestrzenie miejskie
do podkreślenia charakteru zabudowy

•

dostępna grubość: 6 cm

•

opatentowany wzór w Urzędzie Patentowym RP
nr 22423

DIAMENT
biały, szary, grafit

BIAŁY

DIAMENT
biały, szary, grafit

SZARY

GRAFIT
INFORMACJE 
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SASSO
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

SASSO jest jak kamień polny. Łagodna faza obiegowa i lekko zaokrąglone

CECHY PRODUKTU

boki pozwalają na tworzenie z niej wspaniałych miejskich alei i deptaków.

•

Nawierzchnia ułożona z SASSO przypomina bruk, gdzie wszystko obraca
się wokół małej kostki kołowej.

barwy jesieni

o zaokrąglonych krawędziach / brzegach
•

SASSO
barwy jesieni

nawierzchnia klasyczna - gładka
dostępna grubość: 6 cm

SASSO
barwy jesieni

grafit

szary
INFORMACJE 
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TARRAGONA
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

Program 3 kostek o prostych krawędziach i równej powierzchni.

CECHY PRODUKTU

Dostępna z fazą i bez fazy obiegowej. Ze względu na swoją grubość

•

nawierzchnia klasyczna - gładka

nadaje się na parkingi, drogi dojazdowe oraz na prywatne posesje.

•

dostępna z fazą lub bez fazy

•

każdy z 3 elementów prezentowanego wzoru
sprzedawany jest osobno

•

TARRAGONA BEZ FAZY
barwy jesieni

CZERWONY

PIASKOWY

szary

barwy jesieni

truflowy

ŁUPKOWY

dostępna grubość: 8 cm

TARRAGONA BEZ FAZY
grafit

grafit

INFORMACJE 
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PIACCA
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

Idealnie kwadratowa kostka brukowa dostępna również z mikrofazą.

CECHY PRODUKTU

Dzięki swojej grubości przeznaczona jest na chodniki i podjazdy przy

•

nawierzchnia klasyczna - gładka

drogach miejskich. Dostępne kolory w zrozumiały i piękny sposób

•

dostępna z fazą lub z mikrofazą

zaznaczą poszczególne części nawierzchni.

•

dostępna grubość: 8 cm

PIACCA
barwy jesieni

PIACCA
piaskowy

PIASKOWY

barwy jesieni
INFORMACJE 
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OLD CITY
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

Program 5 kostek, spośród których każdy element jest produkowany

CECHY PRODUKTU

oddzielnie. Nieregularne krawędzie i rustykalna, delikatna faza

•

perfekcyjnie wkomponowuje się w starą zabudowę. OLD CITY można
układać w rozmaite kształty, m.in. w koła czy wachlarze. Dzięki

krawędziach / brzegach
•

zastosowaniu specjalnych odstępników (spoiny ok. 1 cm) wygląd
nawierzchni nasuwa skojarzenie ze starymi brukowanymi uliczkami.

nawierzchnia klasyczna - gładka o falowanych
każdy z 5 elementów prezentowanego wzoru
sprzedawany jest osobno

•

dostępne grubości:
- 6 cm - wszystkie elementy
- 8 cm - elementy 16x18 cm i 16x27 cm

OLD CITY
barwy jesieni, szary

barwy jesieni

grafit

OLD CITY
szary

szary
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KARDIA
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

System 7 elementów o różnych wymiarach i nieregularnych

CECHY PRODUKTU

krawędziach. Widoczne nierówności powierzchni kostek to

•

nawierzchnia klasyczna - gładka

zamierzony cel, którego zadniem jest wywołanie wrażenia

•

komplet 7 elementów

rozluźnionej przestrzeni i podkreślenie charakterystycznego,

•

dostępna grubość: 8 cm

rustykalnego stylu. Szorstka nawierzchnia i ciemne odcienie nadają
kostce kolory spękanej ziemi.

KARDIA
barwy jesieni

PIASKOWY

KARDIA
barwy jesieni

barwy jesieni
INFORMACJE 
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HARMONIA
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

Program składający się z 5 różnych, symetrycznych kształtów,

CECHY PRODUKTU

które pozwalają komponować rozmaite aranżacje: od układów

•

prostokątnych i pawich piór do pełnych okręgów. Łagodna faza
obiegowa na wierzchu kostki nadaje jej subtelny wygląd.

nawierzchnia klasyczna - gładka o bokach
zaokrąglonych do wewnątrz (wklęsłych)

•

każdy z 5 elementów prezentowanego wzoru
sprzedawany jest osobno

•

HARMONIA
barwy jesieni

barwy jesieni

carmen

dostępna grubość: 8 cm

HARMONIA
barwy jesieni

grafit
INFORMACJE 
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LIMA
szlachetne kostki brukowe - KLASYCZNE

System kostki brukowej LIMA to zestaw trzech elementów,

CECHY PRODUKTU

charakteryzujący się łagodną, regularną powierzchnią z lekko

•

nawierzchnia klasyczna – gładka

pofalowanymi brzegami. Dzięki wyrazistemu kształtowi, trzem różnym

•

komplet 3 elementów

elementom i grubości 8 cm idealnie wpasuje się w inwestycje miejskie

•

dostępna grubość: 8 cm

oraz prywatne. Świetnie odnajdzie się zarówno w nowoczesnym, jak
i klasycznym otoczeniu.

LIMA
grafit

SZARY

GRAFIT

TRUFLOWY

KREMOWE SZAROŚCI

BARWY JESIENI

barwy jesieni dark

ŁUPKOWY

INFORMACJE 
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INFORMACJE TECHNICZNE
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LINEA /

7 cm

sprzedaż tylko
na pełne palety

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.
35 cm

6 cm

powierzchnia warstwy [m2]

0,81

ilość na palecie [m2]

9,72

ilość elementu na warstwie [szt.]

33

ilość elementu na palecie [szt.]

396

waga palety [t]

1,36

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 60 str.

7 elementów
STON / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

C

D

E

A

g

B

D
B

F

C

A

F

C

E

B

F

C

D

D

g

A

E

C

F

B

E

g

A

D

A

D

F

B

E

C

g

C

D

E

F

G

21 cm

19,25 cm

17,5 cm

15,75 cm

14 cm

12,25 cm

10,5 cm

A

E

B

g

B

6 cm
lub 8 cm

˄ rys. układ elementów na warstwie

14 cm

F g

A

grubość

6 cm

powierzchnia warstwy [m2]

0,93

8 cm
0,93

ilość na palecie [m2]

10,23

8,37

ilość elementu na warstwie [szt.]

po 6 z każdego elementu

po 6 z każdego elementu

ilość elementu na palecie [szt.]

po 66 z każdego elementu

po 54 z każdego elementu

1,38

1,51

waga palety [t]

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 61 str.

6 elementów
MONA LISA / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

A

B

C

D

C
E

A
D

C
E
C

E

F
C

A
D

C

C

A

15 cm

21 cm

D

27 cm

E

F

F
B

E

F
A

B
E

F

6 cm
lub 8 cm

F

17,5 cm

E

11 cm

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

A
6 cm
lub 8 cm

F
B

˄ rys. układ elementów na warstwie
fabryka Gorzów Wlkp. i fabryka Płoty

A
produkcja / fabryka

27 cm

21 cm

15 cm

Gorzów Wlkp.

Płoty

grubość

8 cm

6 cm

powierzchnia warstwy [m2]

0,95

0,95

ilość na palecie [m2]

8,55

9,50

waga palety [t]

1,56

1,33

element

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

ilość elementu na warstwie [szt.]

6

3

6

3

6

6

6

3

6

3

6

6

ilość elementu na palecie [szt.]

54

27

54

27

54

54

60

30

60

30

60

60

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 62-63 str.
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FORTE /

komplet 5 elementów
sprzedaż tylko na pełne palety

E A d c A E b

b d c

E A b A c d

E

c b A b d

E

c d

d c A E

E A d c A E b

b d c

E A b A c d

E

d b c
c d

E b A A b E

d c

6 cm

d b c

E b A A b E

d c

c b A b d

E

B

C

D

E

8,3 cm

9,2 cm

10,1 cm

11 cm

10,9 cm

11,8 cm

12,7 cm

13,6 cm

14,5 cm

12 cm

produkcja / fabryka Płoty

A
7,4 cm

d c A E

powierzchnia warstwy [m2]

1,03

ilość na palecie [m2]

10,30

ilość elementu na warstwie [szt.]

po 16 z każdego elementu

ilość elementu na palecie [szt.]

po 160 z każdego elementu

waga palety [t]

˄ rys. układ elementów na warstwie

1,47
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 64 str.

7 elementów
PETIT / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G

B

C

D

E

F

G

10,2 cm

6,8 cm

5,8 cm

7,9 cm

7,5 cm

8,3 cm

8,3 cm

10,2 cm

6,8 cm

5,0 cm

8,9 cm

7,5 cm

8,7 cm

7,9 cm

9,2 cm

A B C D E F G A B C D E F G

A

A B C D E F G A B C D E F G
A B C D E F G A B C D E F G

6 lub 8 cm

˄ rys. układ elementów na warstwie
fabryka Gorzów Wlkp.
A B C D E F G

A B C D E F G

produkcja / fabryka

A B C D E F G

A B C D E F G

grubość

6 cm

Gorzów Wlkp.
8 cm

6 cm

Płoty
8 cm

A B C D E F G

A B C D E F G

powierzchnia warstwy [m2]

0,84

0,84

0,90

0,90

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

A B C D E F G

ilość [m2] na palecie

9,24

7,56

9,00

7,20

A B C D E F G

A B C D E F G

waga palety [t]

1,32

1,37

1,26

1,30

A B C D E F G

A B C D E F G

ilość elementu na warstwie [szt.]

A B C D E F G

A B C D E F G

po 16 z każdego
elementu

po 16 z każdego
elementu

po 18 z każdego
elementu

po 18 z każdego
elementu

A B C D E F G

A B C D E F G

ilość elementu na palecie [szt.]

po 176 z każdego
elementu

po 144 z każdego
elementu

po 180 z każdego
elementu

po 144 z każdego
elementu

˄ rys. układ elementów na warstwie
fabryka Płoty

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 65 str.

3 elementów
OWAL-NOSTALIT / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

B

A

C

6 lub 8 cm
A

B

C

A

A

A

B

C

A

B
B
C

B

B

A

B

B

A

C
B

C
B

B

C

B

A
C

B

A

B

A

C

˄ rys. układ elementów na warstwie
fabryka Gorzów Wlkp. i fabryka Płoty

12 cm

9 cm

Gorzów Wlkp.

Płoty

6 cm

8 cm

6 cm

C

powierzchnia warstwy [m2]

1,01

1,01

1,01

1,09

B

ilość na palecie [m2]

11,11

9,09

10,10

8,70

A
B

produkcja / fabryka
grubość

B

A

A

B
A

A

C

18 cm

A

A
B

B

A
A

C

B

C
A

B

C
B

B

B

A

B

C

B

12 cm

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

B

waga palety [t]

1,55

1,64

8 cm

1,42

1,57

element

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

ilość elementu na warstwie [szt.]

21

28

14

21

28

14

21

28

14

24

24

24

ilość elementu na palecie [szt.]

231

308

154

189

252

126

210

280

140

192

192

192

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 66 str.
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komplet 3 elementów
sprzedaż tylko na pełne palety

produkcja / fabryka Płoty

A

B

C

4,9 cm

10,5 cm

7,8 cm

12,6 cm

12 cm

8,8 cm

12 cm

OWAL-RONDO /
C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

powierzchnia warstwy [m2]

0,83

B

B

A

A

A

A

B

B

ilość na palecie [m2]

8,34

B

B

B

B

B

B

B

B

waga palety [t]

B

B

B

B

B

B

B

B

element

A

B

C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

ilość elementu na warstwie [szt.]

4

36

32

ilość elementu na palecie [szt.]

40

360

320

˄ rys. układ elementów na warstwie

6 cm

1,17

tylko
CARO / sprzedaż
na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty

powierzchnia warstwy [m2]

0,96

ilość na palecie [m2]

9,60

ilość elementu na warstwie [szt.]

24

ilość elementu na palecie [szt.]

240

waga palety [t]

1,34

20 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 67 str.

20 cm

6 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 68 str.

15 cm

B

produkcja / fabryka Płoty

8 cm

15 cm

A

2 elementów
DUO / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

8 cm

20 cm

powierzchnia warstwy [m ]

1,08

ilość na palecie [m2]

8,64

2

waga palety [t]

30 cm

1,56

element

A

B

ilość elementu na warstwie [szt.]

9

18

ilość elementu na palecie [szt.]

72

144
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 68 str.

produkcja / fabryka Płoty

powierzchnia warstwy [m2]

6 cm

0,99

ilość na palecie [m ]

17,8 cm

9,85

2

ilość elementu na warstwie [szt.]

51

ilość elementu na palecie [szt.]

510

waga palety [t]

1,40

17,8 cm

tylko
DIAMENT / sprzedaż
na pełne palety

10,3 cm
10,3 cm

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 22423

sprzedaż tylko
na pełne palety

produkcja / fabryka Płoty

powierzchnia warstwy [m2]

1,06

0,66

ilość na palecie [m2]

10,58

6,57

ilość elementu na warstwie [szt.]

80

50

ilość elementu na palecie [szt.]

800

500

waga palety [t]

1,48

0,92

6 cm

11,5 cm

SASSO /

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 69 str.

11,5 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 70 str.
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element dostępny osobno
TARRAGONA / każdy
sprzedaż tylko na pełne palety

KAŻDY ELEMENT DOSTĘPNY Z FAZĄ LUB BEZ FAZY

produkcja / fabryka Płoty

B

C

15 cm

A

8 cm

8 cm
22,5 cm

element

8 cm
7,5 cm

15 cm

A

B

C

powierzchnia warstwy [m2]

0,66

0,62

0,63

ilość na palecie [m2]

5,03

5,33

4,98

ilość elementu na warstwie [szt.]

20

28

56

ilość elementu na palecie [szt.]

160

224

448

waga palety [t]

0,96

0,90

0,91

tylko
PIACCA / sprzedaż
na pełne palety

powierzchnia warstwy [m2]

1,07

produkcja / fabryka Płoty

ilość na palecie [m2]

8,62

ilość elementu na warstwie [szt.]

42

ilość elementu na palecie [szt.]

336

waga palety [t]

1,56

16 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 71 str.

8 cm

16 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 72 str.

11º

24º

C

6 cm

6 cm

6 cm

16 cm

produkcja / fabryka Płoty

D

9 cm

e

6 lub
8 cm

18 cm

16 cm

B

16 cm

element dostępny osobno
old city / każdy
sprzedaż tylko na pełne palety

A

6 lub
8 cm

27 cm

element

A

B

C

grubość

6 cm

6 cm

6 cm

6 cm

8 cm

6 cm

8 cm

powierzchnia warstwy [m2]

0,45

0,55

0,69

0,69

0,69

0,70

0,70

ilość na palecie [m2]

4,52

5,48

6,86

6,86

5,48

6,96

5,56

ilość elementu na warstwie [szt.]

-

-

28

24

24

16

16

ilość elementu na palecie [szt.]

-

-

280

240

192

160

128

0,63

0,77

0,96

0,96

0,99

0,97

1,00

waga palety [t]

D

E

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 73 str.
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produkcja / fabryka Płoty

8 cm

B

e
A

F
B

B

e

e
A

C

F
B

D
F

C
e

G
C

D
F

A
D

G

G
C

A
D

G

A

B

C

D

e

F

G

22 cm

14 cm

20 cm

11 cm

18 cm

9 cm

16 cm

15,3 cm

7 elementów
kardia / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

powierzchnia warstwy [m2]

0,68

ilość na palecie [m2]

5,44

ilość elementu na warstwie [szt.]

po 4 z każdego elementu

ilość elementu na palecie [szt.]

po 32 z każdego elementu

waga palety [t]

0,98

˄ rys. układ elementów na warstwie
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 74 str.

8 cm

C

8 cm

D

6 cm

8 cm

e

12 cm

12 cm

B
12º

12 cm

produkcja / fabryka Płoty

A
24º

12 cm

element dostępny osobno
harmonia / każdy
sprzedaż tylko na pełne palety

8 cm

18 cm

element

AiB

C

D

E

powierzchnia warstwy [m2]

0,54

0,64

0,64

0,65

ilość na palecie [m2]

5,20

4,30

5,14

5,14

ilość elementu na warstwie [szt.]

-

88

45

30

ilość elementu na palecie [szt.]

-

704

360

240

0,77

0,93

0,93

0,94

waga palety [t]

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 75 str.

3 elementów
lima / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

A

B

C

8 cm
B

A

A
B
A
C
B
A

C

B

C B
A
C
B

A

A
B

B C

B
B

B C

B

B

C

A

C B

A

A

C

B
B

A
A

B

B

A

B

A

B

A

A

C

A

B

C B

C B

A

B

C

A

B
A
C
B
A

B

˄ rys. układ elementów na warstwie

B

12 cm

produkcja / fabryka Płoty

18 cm

12 cm

powierzchnia warstwy [m2]

0,91

ilość na palecie [m2]

7,28

waga palety [t]

9 cm

1,31

element

A

B

C

ilość elementu na warstwie [szt.]

21

28

14

ilość elementu na palecie [szt.]

168

224

112
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 76 str.

szlachetne kostki BRUKOWE - KLASYCZNE / INFORMACJE TECHNICZNE  81

STOPIEŃ SCHODOWY SHOT ŚRUTOWANY
kremowe szarości

SCHODY
OBRZEŻA
KRAWĘŻNIKI
W tym dziale przedstawiamy elementy, które zapewnią stylowe wykończenie
aranżowanej przez Państwa przestrzeni. Eleganckie i praktyczne krawędzie czy
schody będą doskonałym uwieńczeniem każdej posesji.

STOPIEŃ SCHODOWY BLOCK GŁADKI

84

STOPIEŃ SCHODOWY SHOT ŚRUTOWANY

84

Blok Schodowy SKAŁA LUBUSKA łupany	

85

RIVA KLASYCZNA / OBRZEŻE KRAWĘŻNIK GŁADKI

86

RIVA ANTYCZNA / OBRZEŻE KRAWĘŻNIK POSTARZANY

87

OBRZEŻE LUBUSKIE / kamienne wypłukiwane

88

OBRZEŻE CHODNIKOWE / klasyczne gładkie	

88

OBRZEŻE PALISADOWE PIANO

89

KOSSA / kostka brzegowa
ułatwiająca koszenie trawy		

89

INFORMACJE TECHNICZNE

90-91

STOPIEŃ SCHODOWY BLOCK GŁADKI
SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI
Stopień schodowy BLOCK to klasyczny blok schodowy
z surowego betonu. Prosta forma z charakterystycznymi
widocznymi i nieregularnymi smugami zaczynu cementowego
stanowi ponadczasową alternatywę dla schodów „szalunkowych”.
Jego wymiary pozwalają na budowę komfortowych schodów w
otoczeniu naszego domu, ogrodu czy parku.
CECHY PRODUKTU
•

STOPIEŃ SCHODOWY BLOCK GŁADKI
grafit

powierzchnia BLOCK - gładka z charakterystycznymi
widocznymi i nieregularnymi smugami zaczynu
cementowego

•

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 90 str.

wymiary produktu: 100x35x15 cm

BETONOWa biel

szary

grafit

kremowe szarości

MARMUR

STOPIEŃ SCHODOWY SHOT ŚRUTOWANY
SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

Stopień schodowy SHOT to śrutowana wersja
klasycznego bloku schodowego. „Zmiękczenie” powierzchni
poprzez śrutowanie sprawia wrażenie lekkości, a jego wymiary
pozwalają na budowę „wygodnych” schodów prowadzących
do naszego domu, ogrodu czy parku.
CECHY PRODUKTU
•

powierzchnia SHOT - śrutowana

•

betonowa biel, szary oraz grafit - śrutowane dwie

STOPIEŃ SCHODOWY SHOT ŚRUTOWANY
betonowa biel

płaszczyzny tj. stopnica i lico
•

kremowe szarości oraz marmur - śrutowana jedna

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 90 str.

płaszczyzna - lico
•

wymiary produktu: 100x35x15 cm

BETONOWa biel

84 SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

szary

grafit

kremowe szarości

MARMUR

BLOK SCHODOWY SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY
SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI
SL BLOK SCHODOWY SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY przeznaczony

CECHY PRODUKTU

jest do budowy stopni tam, gdzie szczególnie zależy nam na uzyskaniu

•

eleganckiego, angielskiego charakteru otoczenia. Dzięki strukturze

piękne uzupełnienie produktów z gamy
Skała Lubuska

skały łupanej SL blok schodowy można dopasować do nawierzchni

•

z płyt i kostek antycznych lub kamiennych.

łupane lico - paleta zawiera 15 sztuk bloków
schodowych, w tym 10 sztuk jednostronnie
łupanych i 5 sztuk dwustronnie łupanych

•

SL BLOK SCHODOWY
onyx

wapień

GRANIT

ONYX

OCHRA

piaskowiec

galaxy

wymiary produktu: 90x40x12 cm

SL BLOK SCHODOWY
marmur

MArmur

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 90 str.

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI 85

RIVA klasyczna /

OBRZEŻE LUB KRAWĘŻNIK GŁADKI

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

Swoją minimalistyczną formą zachwyci każde oko.

CECHY PRODUKTU

Jednolity wymiar krawężnika umożliwią łatwe i szybkie tworzenie

•

element gładki

niepowtarzalnych wykończeń i obramowań.

•

wąski kształt umożliwia tworzenie okrągłych
wzorów

•

zapotrzebowanie na 1 m.b. = 10 szt.

•

1 element o dwóch funkcjach:
- niskiego obrzeża do oddzielenia trawników od
chodników - 3 cm ponad powierzchnię gruntu
- krawężnika do wykonywania stopni
schodowych oraz oddzielania chodników od
dróg i podjazdów - 10 cm ponad
powierzchnię gruntu

RIVA klasyczna / GŁADKA
grafit

grafit

cappuccino

86 SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

RIVA klasyczna / GŁADKA
grafit

czerwony

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 90 str.

RIVA ANTYCZNA /

OBRZEŻE LUB KRAWĘŻNIK POSTARZANY

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

Swoją minimalistyczną formą zachwyci każde oko. Jednoli-

CECHY PRODUKTU

ty wymiar krawężnika umożliwia łatwe i szybkie tworzenie

•

element postarzany

niepowtarzalnych wykończeń i obramowań.

•

wąski kształt umożliwia tworzenie
okrągłych wzorów

•

zapotrzebowanie na 1 m.b. = 10 szt.

•

1 element o dwóch funkcjach:
- niskiego obrzeża do oddzielenia trawników od
chodników - 3 cm ponad powierzchnię gruntu
- krawężnika do wykonywania stopni
schodowych oraz oddzielania chodników od
dróg i podjazdów - 10 cm ponad
powierzchnię gruntu

RIVA ANTYCZNA / postarzana
barwy wulkanu

RIVA ANTYCZNA / postarzana
ceglasty

RIVA ANTYCZNA / postarzana
barwy wulkanu

barwy wulkanu

cappuccino

ceglasty
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 90 str.

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI 87

Obrzeże lubuskie /

kamienne wypłukiwane

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI
Obrzeża lubuskie to idealne rozwiązanie dla wykończenia
nawierzchni wykonanych ze szlachetnych kostek kamiennych.
Nie tylko zapobiegają rozchodzeniu się kostek pod wpływem
nacisku (która to cecha jest ich podstawową funkcją), ale także
nadają przestrzeni wrażenie spójnej estetycznej całości.
CECHY PRODUKTU
•

powierzchnia kamienna - wypłukiwana

•

idealne do wykończenia powierzchni z kostek kamiennych

Obrzeże lubuskie
biały

oraz płyty Losa
•

1 szt. = 1 m.b.
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 91 str.

BIAŁY

SZARY

grafit

Obrzeże CHODNIKOWE /

klasyczne gładkie  

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI
Obrzeże chodnikowe jest elementem wykończenia
chodników, ścieżek i alejek ogrodowych. To standardowe
rozwiązanie zapobiega rozchodzeniu się ułożonej już kostki na
chodnikach i alejkach.

CECHY PRODUKTU
•

powierzchnia klasyczna - gładka

•

idealne do wykończenia powierzchni z kostek klasycznych

Obrzeże CHODNIKOWE
szary

i antycznych
•

1 szt. = 1 m.b.
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 91 str.

CZERWONY

szary

grafit

88 SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

barwy
jesieni

OBRZEŻE PALISADOWE PIANO
SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI
Nowoczesny drobny element oporowy. Obrzeże
palisadowe PIANO wygląda jak trzy ustawione
obok siebie nowoczesne prostokątne palisady, dzięki
zastosowaniu imitacji fugi łączącej poszczególne
elementy. Naniesiona na wszystkie widoczne
krawędzie mikrofaza potęguje efekt połączonych ze
sobą elementów. Prosta forma z charakterystycznymi
smugami zaczynu cementowego.

Obrzeże palisadowe PIANO
grafit

CECHY PRODUKTU
•

wymiary produktu: 50x8x28 cm

•

zapotrzebowanie na 1 m.b. = 2 szt.

•

element oporowy wykorzystywany do licowania

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 91 str.

stopni schodowych czy obudowy tarasów
budowanych z płyt i kostek brukowych
•

do ogradzania kwietników, rabat i klombów

•

powierzchnia klasyczna – gładka

•

sprzedawane na sztuki

KOSSA /

GRAFIT

SZARY

TORFOWY

kostka brzegowa ułatwiająca koszenie trawy 

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI
KOSSA - to produkt betonowy o gładkiej fakturze, który
może spełniać funkcję kostki brukowej i obrzeża jednocześnie  PRZEZNACZENIE - do tworzenia linii o płaskiej
powierzchni oddzielającej części trawy od stałego elementu jak: trawnik-murek, trawnik-rabata, trawnik-krawężnik.
MONTAŻ - wbudowywana jest do poziomu trawnika, dzięki czemu można najechać na nią kosiarką i dokładnie skosić
trawę. KSZTAŁT - umożliwia tworzenie łuków

KOSSA
biały

CECHY PRODUKTU
•

ułatwiająca koszenie trawników

•

nawierzchnia klasyczna - gładka z fazą

•

sprzedawana na sztuki

•

opatentowany wzór w Urzędzie Patentowym RP
nr 22422

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 91 str.

BIAŁY

SZARY

GRAFIT

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI 89

INFORMACJE TECHNICZNE
STOPIEŃ SCHODOWY
BLOCK GŁADKI
produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

ilość elementu na warstwie [szt.]

2

ilość elementu na palecie [szt.]

10

waga palety [t]

15 cm

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI

1,20
35 cm

100 cm

STOPIEŃ SCHODOWY
SHOT ŚRUTOWANY
produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

ilość elementu na warstwie [szt.]

2

ilość elementu na palecie [szt.]

10

waga palety [t]

15 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 84 str.

1,20
35 cm

100 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 84 str.

BLOK SCHODOWY SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY
ilość elementu na warstwie [szt.]

3

ilość elementu na palecie [szt.]

15

waga palety [t]

12 cm

produkcja / fabryka Płoty

DWUSTRONNIE LUB
JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

1,50
40 cm

Paleta zawiera 15 sztuk bloków schodowych: w tym 10 sztuk jednostronnie
łupanych i 5 sztuk dwustronnie łupanych.

RIVA KLASYCZNA / obrzeże / krawężnik

90 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 85 str.

Jeden element - dwa zastosowania
OBRZEŻE

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

KRAWĘŻNIK
3 cm

1 m.b. = 10 szt.
ilość elementu na warstwie [szt.]

30

ilość elementu na palecie [szt.]

210

waga palety [t]

1,06

10 cm

18 cm
12,5 cm

10 cm

11 cm
10 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 86 str.

RIVA ANTYCZNA / obrzeże / krawężnik

Jeden element - dwa zastosowania
OBRZEŻE

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

KRAWĘŻNIK
3 cm

1 m.b. = 10 szt.
ilość elementu na warstwie [szt.]

30

ilość elementu na palecie [szt.]

210

waga palety [t]

1,00

10 cm

18 cm
12,5 cm

10 cm

11 cm
10 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 87 str.

90 SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI / INFORMACJE TECHNICZNE 

INFORMACJE TECHNICZNE
SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI
20 cm

OBRZEŻE LUBUSKIE
produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.
produkcja / fabryka

Płoty

Gorzów Wlkp.

48

39

1,34

1,09

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

100 cm
6 cm
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 88 str.

20 cm
lub 25 cm

OBRZEŻE CHODNIKOWE
produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.
6 cm
lub 5 cm

produkcja / fabryka
wymiary [cm]
ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

Płoty
100/6/20

100 cm

Gorzów Wlkp.
100/5/25

100/6/20

48

54

48

39

1,34

1,51

1,41

1,09

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 88 str.

OBRZEŻE PALISADOWE PIANO
28 cm

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

54
50 cm

1,36
8 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 89 str.

produkcja / fabryka Płoty

ilość elementu na warstwie [szt.]

42

ilość elementu na palecie [szt.]

546

waga palety [t]

0,95

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 22422

12 cm

KOSSA
4,5 cm
18 cm
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 89 str.

SCHODY, OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI / INFORMACJE TECHNICZNE 91

palisada SHOT śrutowana
grafit

MURKI
I PALISADY
PALISADA SHOT ŚRUTOWANA

94

PALISADA BLOCK GŁADKA

94

PALISADA SKAŁA LUBUSKA ŁUPANA
PALISADA KLASYCZNA GŁADKA

95
96

BLOCZEK MUROWY ANTYCZNY
SKAŁA LUBUSKA / ŁUPANY I POSTARZANY

96

MUROS CEGIEŁKA POSTARZANA

97

INFORMACJE TECHNICZNE

98-99

PALISADA SHOT ŚRUTOWANA
MURKI I PALISADY
PALISADY SHOT śrutowane to nowoczesne w wyglądzie palisady
o „zmiękczonej” wizualnie powierzchni dzięki zastosowaniu technologii
śrutowania betonu. Designerskie wzornictwo wpasowuje się we
współczesne trendy w projektowaniu ogrodów i parków. PALISADY
SHOT śrutowane stylowo komponują się z Ogrodzeniami SHOT.
Palisady przeznaczone są do budowy niskich murków oporowych,
ogrodzeń klombów, kwietników, terenów zielonych oraz oczek
wodnych. Mogą służyć jako wykończenie ścieżek, spełniając funkcję

PALISADA SHOT
grafit

obrzeży chodnikowych. Różna wysokość palisady 80 cm i 40 cm
pozwala na tworzenie rozmaitych kształtów murków i dopasowanie ich

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 98 str.

do otoczenia.
CECHY PRODUKTU
•

idealne do ogradzania klombów, kwietników, terenów zielonych
oraz oczek wodnych

•

modernistyczny design o satynowym wyglądzie

•

dwie wysokości: 40 cm / 80 cm

•

zapotrzebowanie na 1 m.b. = 5 szt.

•

sprzedawane na sztuki

BETONOWA
BIEL

GRAFIT

KARMEL

SZARY

PALISADA BLOCK GŁADKA
MURKI I PALISADY
PALISADY BLOCK gładkie to odpowiedź w poszukiwaniu
nowoczesnego wzornictwa w Małej Architekturze. Kształt palisady
oraz jej wygląd idealnie wpasowuje się w dzisiejsze minimalistyczne
koncepcje projektowe parków i ogrodów. Dwie wysokości 40 cm
oraz 80 cm pozwalają na szersze zastosowanie PALISAD BLOCK
gładkiCH i dopasowanie ich do otoczenia. Pięknie komponują się ze
stopniami schodowymi BLOCK. Palisady przeznaczone są do
budowy niskich murków oporowych, ogrodzeń klombów, kwietników,

PALISADA BLOCK
betonowa biel

terenów zielonych oraz oczek wodnych. Mogą służyć jako wykończenie
ścieżek, spełniając funkcję obrzeży chodnikowych.

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 98 str.

CECHY PRODUKTU
•

idealne do ogradzania klombów, kwietników, terenów zielonych
oraz oczek wodnych

•

nowoczesny design w gładkiej formie

•

dwie wysokości: 40 cm / 80 cm

•

zapotrzebowanie na 1 m.b. = 5 szt.

•

sprzedawane na sztuki

94 MURKI I PALISADY

BETONOWA
BIEL

SZARY

PALISADA SKAŁA LUBUSKA ŁUPANA
MURKI I PALISADY

PALISADA SKAŁA LUBUSKA ŁUPANA to wielofunkcyjny

CECHY PRODUKTU

element imitujący ociosaną naturalną skałę. Palisada

•

przeznaczona jest do budowy niskich murków oporowych,

idealne do ogradzania klombów, kwietników,
terenów zielonych oraz oczek wodnych

ogrodzeń klombów, kwietników, terenów zielonych oraz

•

trzy wysokości: 45 / 60 / 80 cm

oczek wodnych. Może służyć jako wykończenie ścieżek,

•

zapotrzebowanie na 1 m.b. wynosi około 8,4 szt.

spełniając funkcję obrzeży chodnikowych. Doskonale

•

trzystronnie łupana

sprawdzi się również jako obrzegowanie stopni schodowych

•

sprzedawane na sztuki

ze szlachetnej kostki brukowej. Różna wysokość palisady
pozwala na tworzenie rozmaitych kształtów murków
i dopasowanie ich do otoczenia.

SL PALISADA
wapień

wapień

GRANIT

ONYX

SL PALISADA
marmur

MArmur

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 98 str.

OCHRA

piaskowiec

galaxy

MURKI I PALISADY 95

PALISADA KLASYCZNA /

GŁADKA

MURKI I PALISADY
Uniwersalny kształt palisad umożliwia wykorzystanie ich jako niskich
murków oporowych (zabezpieczenie skarp), ogrodzenia klombów,
kwietników, terenów zielonych czy oczek wodnych. Palisady
mogą być także zastosowane zamiast obrzeży chodnikowych - jako
wykończenie ścieżek.
CECHY PRODUKTU
•

powierzchnia klasyczna - gładka

•

wysokość 80 cm

•

sprzedawane na sztuki

PALISADA KLASYCZNA
szary

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 99 str.

SZARY

bloczek murowy ANTYCZNY SKAŁA LUBUSKA
/ ŁUPANY, POSTARZANY
MURKI I PALISADY
bloczek murowy ANTYCZNY SKAŁA LUBUSKA jest idealny do
budowania niskich murków (do wysokości 100 cm) odgradzających
klomby, miejsca nasadzania roślin i warzywniki. Bloczki murowe stosuje
się także jako zabezpieczenia i odgrodzenia podwyższonych tarasów na
poziomie parteru. System sprawdza się również przy budowie murów
wolnostojących, odgradzających posesje (do wysokości 150 cm).
CECHY PRODUKTU
•

idealny do budowy niskich murków do 1 m wysokości np.

SL BLOCZEK MUROWY ANTYCZNY
onyx

zabezpieczenia i odgrodzenia podwyższonych tarasów
•

jednostronnie łupany i dodatkowo postarzany

•

sprzedawany na sztuki

wapień

GRANIT

96 MURKI I PALISADY

ONYX

MArmur

OCHRA

galaxy piaskowiec

INFORMACJE 
TECHNICZNE /99 str.

MUROS /

CEGIEŁKA POSTARZANA

MURKI I PALISADY

Mała zgrabna cegiełka w antycznym wydaniu świetnie sprawdzi się jako

CECHY PRODUKTU

obudowa klombów i kwietników. Prosty i zarazem piękny sposób na

•

produkt postarzany przypominający starą cegłę

wykończenie aranżacji przydomowej przestrzeni.

•

4 kolory:
- TORFOWY o głębokim brązie  
- DOLOMITOWY w piaszczystym odcieniu  
- BAZALTOWY w grafitowej tonacji
- POPIEL w modnej szarości

•

do budowy niskich murków (do 50 cm) przy
użyciu elastycznej mrozoodpornej zaprawy
klejowej

•

sprzedawany na sztuki

MUROS / CEGIEŁKA POSTARZANA
bazaltowy

BAZALTOWY

DOLOMITOWY

TORFOWY

POPIEL
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 99 str.
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INFORMACJE TECHNICZNE
MURKI I PALISADY

PALISADA SHOT ŚRUTOWANA / sprzedaż
na sztuki
produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

40 cm

80 cm

1 m = ~5 szt.

20 cm

8 cm

20 cm

8 cm

ilość elementu na palecie [szt.]

108

45

waga palety [t]

1,55

1,25

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 94 str.

PALISADA BLOCK GŁADKA / na sztuki
sprzedaż

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

40 cm

80 cm

1 m = ~5 szt.

20 cm

8 cm

20 cm

8 cm

ilość elementu na palecie [szt.]

108

45

waga palety [t]

1,55

1,25

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 94 str.

PALISADA SKAŁA LUBUSKA ŁUPANA / sprzedaż
na sztuki

trzystronnie ŁUPANA

produkcja / fabryka Płoty

60 cm

45 cm
12 cm

12 cm

80 cm

1 m2 = ~8,33 szt.

12 cm

12 cm

12 cm

12 cm

ilość elementu na palecie [szt.]

100

75

50

waga palety [t]

1,46

1,53

1,35

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 95 str.
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INFORMACJE TECHNICZNE
MURKI I PALISADY

PALISADA KLASYCZNA GŁADKA / sprzedaż
na sztuki

80 cm

produkcja / fabryka Płoty

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

48
1,54

15 cm

12 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 96 str.

BLOCZEK MUROWY ANTYCZNY SKAŁA LUBUSKA / sprzedaż
na sztuki

łUPANY I POSTARZANY

produkcja / fabryka Płoty

ilość elementu na palecie [szt.]

100

waga palety [t]

1,45

14 cm

1 m2 = ̴30 szt.

18 cm
24 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 96 str.

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

waga BIG BAG [t]

0,80 - 1,30
7 cm

MUROS CEGIEŁKA
POSTARZANA / sprzedaż
na sztuki

7 cm

21 cm

1 m2 = 68 szt.
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 97 str.
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SHOT OGRODZENIA I MURY ŚRUTOWANE
betonowa biel

OGRODZENIA
I MURY
SHOT OGRODZENIA I MURY ŚRUTOWANE
•

PREMIUM

102-105

•

CLASSIC

106-109

OGRODZENIA i MURY SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE

110-115

INFORMACJE TECHNICZNE

116-117

SHOT OGRODZENIA I MURY ŚRUTOWANE PREMIUM
OGRODZENIA I MURY

WERSJA PREMIUM TO SYSTEM 2-ELEMENTOWY ZAWIERAJĄCY BETONOWE ELEMENTY OGRODZENIA
W WYDŁUŻONYM OPATENTOWANYM KSZTAŁCIE.

YSTEM BUD
YS
O

Y

PR

ST

W

O

IDEALNY DO TWORZENIA AWANGARDOWYCH NOWOCZESNYCH OGRODZEŃ I MURÓW.

A
OW
MUR

PUSTAK SHOT PREMIUM 80

NI
EZ

N
OW
ANI
A

DASZEK SHOT PREMIUM 80

SP
E SP
OINĄ BEZ

I
O

INFORMACJE I ZALECENIA
DOTYCZĄCE BUDOWY
OGRODZENIA
Z ELEMENTÓW
SHOT PREMIUM

BETONOWA BIEL

szary

KARMEL

GRAFIT

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 116 str.

102 OGRODZENIA I MURY

sposoby budowy ogrodzenia z elementów SHOT Premium

Murowanie oddzielnie słupków i cokołów.

Murowanie słupków na murze/cokole.

Wymiar światła między słupkami jest sumą długości

Ten sposób wykonania pozwala ustawić słupki w dowolnym

Pustaków SHOT PREMIUM 80 i najczęściej wynosi 80 cm,

miejscu na cokole dopasowując odległość między nimi do

160 cm, 240 cm.

długości przęseł ogrodzeniowych.

Sposób ten polega na budowie całych słupków z Pustaków

W pierwszej kolejności należy wybudować mur/cokół

SHOT PREMIUM 80 oraz wybudowaniu między nimi cokołu.

o wysokości zgodnej z projektem. Budowanie cokołu zalecamy

Taki układ budowy przedstawia pełne słupki ogrodzeniowe

wykonać w technice wiązania wozówkowego tj. z przesunięciem

oraz cokół jako osobne elementy ogrodzenia.

warstwy pustaków o ½ pustaka względem dolnej warstwy.
Po wybudowaniu muru/cokołu należy wykonać na nim słupki.
Przykrycia na murze/cokole układa się po wymurowaniu słupków.

SHOT OGRODZENIA PREMIUM
betonowa biel

OGRODZENIA I MURY 103

Pustak SHOT Premium 80
OGRODZENIA I MURY

Pustak śrutowany SHOT Premium 80 o wymiarach 80×20×20 cm

CECHY PRODUKTU

jest elementem do budowy słupków jak i murów i cokołów. Pustak

•

SHOT Premium 80 umożliwia wykonanie konstrukcji wolnostojącego
muru do wysokości 3 m. Pojedyncze warstwy nakłada się na siebie

o wymiarach 80x20x20 cm
•

stosując przy tym elastyczną mrozoodporną zaprawę klejową.
Otwory w pustakach umożliwiają zazbrojenie i zabetonowanie

opatentowany wzór w Urzędzie Patentowym
RP nr 24055

•

wznoszonych konstrukcji.

SHOT OGRODZENIA PREMIUM
betonowa biel

nowoczesny wydłużony kształt

jeden element do budowy słupków, murów
i cokołów między słupkami

•

śrutowane 4 ściany

•

nie wymagają spoinowania

•

możliwość zazbrojenia

•

1 m.b. muru/cokołu = 1,25 szt. pustaka

•

1 m wysokości muru/słupka = 5 pustaków

•

Norma PN-EN 771-3:2011+A1:2015

SHOT OGRODZENIA PREMIUM
betonowa biel

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 116 str.
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Daszek SHOT Premium 80
OGRODZENIA I MURY

Daszek śrutowany SHOT Premium 80 jest elementem

CECHY PRODUKTU

przykrywającym słupki, mury i cokoły wykonane z Pustaków

•

SHOT Premium 80.

przykrycie dla słupków, murów i cokołów
wybudowanych z Pustaków SHOT Premium 80

•

wymiary daszka 80x20x8 cm są dopasowane do
Pustaków SHOT Premium 80 i licują się z murem

•

śrutowane 4 ściany i powierzchnia górna daszka

•

1 m.b. przykrycia muru = 1,25 szt. Daszku SHOT
Premium 80

•

Norma PN-EN 13198:2005

SHOT OGRODZENIA PREMIUM
betonowa biel

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 116 str.
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SHOT OGRODZENIA I MURY ŚRUTOWANE CLASSIC
OGRODZENIA I MURY

WERSJA CLASSIC TO SYSTEM 2-ELEMENTOWY ZAWIERAJĄCY BETONOWE ELEMENTY OGRODZENIA

YSTEM BUD
YS
O

Y

PR

ST

W

O

W KLASYCZNYCH KSZTAŁTACH.

A
OW
MUR

PUSTAK SHOT CLASSIC 40

NI
EZ

N
OW
ANI
A

DASZEK SHOT CLASSIC 40

SP
E SP
OINĄ BEZ

I
O

INFORMACJE I ZALECENIA
DOTYCZĄCE BUDOWY
OGRODZENIA
Z ELEMENTÓW
SHOT CLASSIC

BETONOWA BIEL

szary

KARMEL

GRAFIT

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 116 str.
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sposoby budowy ogrodzenia z elementów SHOT CLASSIC

Murowanie oddzielnie słupków i cokołów.

Murowanie słupków na murze/cokole.

Wymiar światła między słupkami jest sumą długości

Ten sposób wykonania pozwala ustawić słupki w dowolnym

Pustaków SHOT CLASSIC 40 i najczęściej wynosi

miejscu na cokole dopasowując odległość między nimi do

200 cm (2 m).

długości przęseł ogrodzeniowych.

Sposób ten polega na budowie całych słupków z Pustaków

W pierwszej kolejności należy wybudować mur/cokół

SHOT CLASSIC 40 oraz wybudowaniu między nimi cokołu.

o wysokości zgodnej z projektem. Budowanie cokołu zalecamy

Taki układ budowy przedstawia pełne słupki ogrodzeniowe

wykonać w technice wiązania wozówkowego tj. z przesunięciem

oraz cokół jako osobne elementy ogrodzenia. Cokół

warstwy pustaków o ½ pustaka względem dolnej warstwy.

z Pustaków SHOT CLASSIC 40 zalecamy wykonać

Po wybudowaniu muru/cokołu należy wykonać na nim słupki.

z wiązaniem wozówkowym tj. z przesunięciem warstwy

Przykrycia na murze/cokole układa się po wymurowaniu słupków.

pustaków o ½ pustaka względem dolnej warstwy.

SHOT OGRODZENIA CLASSIC
betonowa biel

SHOT OGRODZENIA CLASSIC
betonowa biel

OGRODZENIA I MURY 107

Pustak SHOT CLASSIC 40
OGRODZENIA I MURY
Pustak śrutowany o wymiarach 40×20×20 cm służy do
wykonywania słupków, murów i cokołów. Jest podstawowym
elementem systemu SHOT Classic do wykonania konstrukcji
wolnostojącego muru do wysokości 3 m. Pojedyncze
warstwy nakłada się na siebie stosując przy tym elastyczną
mrozoodporną zaprawę klejową. Otwory w pustakach
umożliwiają zazbrojenie i zabetonowanie wznoszonych
konstrukcji.
CECHY PRODUKTU
•

jeden element do budowy słupków, murów i cokołów
między słupkami o wymiarach 40x20x20 cm

•

śrutowane 4 ściany

•

nie wymagają spoinowania

•

możliwość zazbrojenia

•

1 m.b. muru/cokołu = 2,5 szt. Pustaka SHOT Classic 40

•

1 m wysokości muru/słupka = 5 pustaków

•

Norma PN-EN 771-3:2011+A1:2015

SHOT OGRODZENIA CLASSIC
betonowa biel

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 116 str.

SHOT OGRODZENIA CLASSIC
betonowa biel
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Daszek SHOT CLASSIC 40
OGRODZENIA I MURY

Element śrutowany o wymiarach 40×20×8 cm służy
do przykrywania słupków, murów i cokołów wykonanych
z Pustaków SHOT Classic 40.

CECHY PRODUKTU
•

przykrycie dla słupków, murów i cokołów wykonanych
z Pustaków SHOT Classic 40

•

wymiary daszka 40x20x8 cm są dopasowane do Pustaków
SHOT Classic 40 i licują się z murem

•

śrutowane 4 ściany i powierzchnia górna daszka

•

1 m.b. przykrycia muru = 2,5 szt. Daszku SHOT Classic 40

•

Norma PN-EN 13198:2005

SHOT OGRODZENIA CLASSIC
betonowa biel
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 116 str.

SHOT OGRODZENIA CLASSIC
betonowa biel

SHOT OGRODZENIA CLASSIC
betonowa biel
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OGRODZENIA i MURY SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE
OGRODZENIA I MURY

WYGLĄD PRAWDZIWYCH SKAŁ
Ogrodzenia Skała Lubuska swój naturalny wygląd, poza łupaną strukturą, zawdzięczają również niepowtarzalnemu rozmieszczeniu
wzoru kolorystycznego na każdym pustaku.
Te nowatorskie rozwiązania obejmują wyroby i wzory, które zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym.
Wszystkie elementy Skały Lubuskiej są produkowane z wyselekcjonowanych żwirów, grysów oraz piasków kwarcowych
w technologii betonu wibroprasowanego.
Do ich produkcji zastosowano specjalny system łupania, obróbki cieplnej betonu „Big-Room System” oraz środki hydrofobowe, co
gwarantuje niską nasiąkliwość, wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz wysoką mrozoodporność i odporność na korozję biologiczną.

SL OGRODZENIA
granit

SL OGRODZENIA
piaskowiec

SL OGRODZENIA
marmur

SL OGRODZENIA
wapień

110 OGRODZENIA I MURY

SL OGRODZENIA
granit

wapień

GRANIT

ONYX

OCHRA

piaskowiec

galaxy

MArmur

medal europejski

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 117 str.
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OGRODZENIA i MURY SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE
OGRODZENIA I MURY

Jedyne w polsce opatentowane produkty w technologii łupanej zawierające
najmniejszą ilość elementów do wykonania ogrodzenia

INSTRUKCJA
WBUDOWANIA
SL PUSTAKÓW
ŚCIENNO-COKOŁOWYCH
I SŁUPKOWYCH

SL OGRODZENIA
marmur

112 OGRODZENIA I MURY

Pustak ścienno - cokołowy SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY
OGRODZENIA I MURY

Jest elementem systemu murowania konstrukcji wolnostojącego
muru do wysokości 3 m. Mury te mają zastosowanie jako cokoły
ogrodzeniowe między słupkami oraz pełne ogrodzenia posesji.
Powierzchnia ma fakturę skały łupanej. Pojedyncze moduły nakłada się na siebie stosując przy tym elastyczną mrozoodporną
zaprawę klejową. Otwory w pustakach umożliwiają zazbrojenie
i zabetonowanie wznoszonych konstrukcji.
Ściany z tych pustaków nie wymagają spoinowania.
CECHY PRODUKTU
•

do budowy cokołów między słupkami

•

możliwość budowania wolnostojącego muru
do wysokości 3 m

•

1 m.b. cokołu = ~2,56 szt. pustaka

•

dwustronnie łupany

•

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 117 str.

SL OGRODZENIA
wapień

Pustak ścienno - cokołowy POŁÓWKA BRZEGOWY
SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY
OGRODZENIA I MURY
Jest elementem uzupełniającym jako wykończenie brzegów
murków wznoszonych z pustaków ścienno-cokołych.
CECHY PRODUKTU
•

element uzupełniający jako wykończenie brzegów murków
wznoszonych z pustaków ścienno-cokołych

•

możliwość zazbrojenia

•

trzystronnie łupany

•

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 117 str.

SL OGRODZENIA
wapień
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Przykrycie COKOŁU SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE
OGRODZENIA I MURY

Jest elementem uzupełniającym jako przykrycie murku
z SL Pustaków ścienno-cokołowych.
CECHY PRODUKTU
•

dwustronnie łupane

•

1 m.b. = 2 sztuki przykrycia.

•

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 15434

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 117 str.

SL OGRODZENIA
granit

SL OGRODZENIA
granit

114 OGRODZENIA I MURY

Przykrycie słupka SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE
OGRODZENIA I MURY

Służy do przykrywania słupków budowanych z  SL Pustaków
słupkowych. Stanowi idealne wykończenie dla całej zabudowy
ze Skały Lubuskiej.
CECHY PRODUKTU
•

element uzupełniający jako przykrycie słupków z pustaków
słupkowych

•

1 przykrycie na 1 słupek

•

czterostronnie łupane

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 117 str.

SL OGRODZENIA
ochra

Pustak SŁUPKOWY SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY
OGRODZENIA I MURY

Służy do budowy słupków ogrodzeniowych oddzielających
cokoły lub przęsła ogrodowe. Pustak skonstruowany jest w taki
sposób, aby w przypadku wznoszenia wyższych konstrukcji
możliwe było ich zazbrojenie i zabetonowanie.

CECHY PRODUKTU
•

możliwość zazbrojenia

•

1 m wysokości słupka = 5,26 sztuki pustaka

•

czterostronnie łupany

•

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 117 str.

SL OGRODZENIA
wapień
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INFORMACJE TECHNICZNE
OGRODZENIA I MURY

Pustak SHOT
Premium 80 / sprzedaż
na sztuki

CZTEROSTRONNIE ŚRUTOWANY

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

20 cm

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.
24
0,96
20 cm

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 24055

80 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 104 str.

Daszek SHOT
Premium 80 / sprzedaż
na sztuki

PIĘCIOSTRONNIE ŚRUTOWANY

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

waga palety [t]

45

8 cm

ilość elementu na palecie [szt.]

1,25
20 cm

80 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 105 str.

Pustak SHOT
Classic 40 / sprzedaż
na sztuki

CZTEROSTRONNIE ŚRUTOWANY

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

20 cm

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.
44
0,98
20 cm

40 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 108 str.

Daszek SHOT
Classic 40 / sprzedaż
na sztuki

PIĘCIOSTRONNIE ŚRUTOWANY

ilość elementu na palecie [szt.]

108

waga palety [t]

1,55

8 cm

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

20 cm

40 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 109 str.
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INFORMACJE TECHNICZNE
OGRODZENIA I MURY

PUSTAK ŚCIENNO - COKOŁOWY
SKAŁA LUBUSKA / sprzedaż
na sztuki

DWUSTRONNIE ŁUPANY

20 cm

19 cm

39 cm

produkcja / fabryka Płoty
ilość elementu na palecie [szt.]

60

waga palety [t]

~1,50

20 cm

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940

39 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 113 str.

trzystronnie ŁUPANY

19,5 cm

Pustak ścienno - cokołowy
połówka BRZEGOWY SKAŁA LUBUSKA / sprzedaż
na sztuki

20 cm

ilość elementu na palecie [szt.]

19 cm

produkcja / fabryka Płoty

120

waga palety [t]

~1,50

19,5 cm
20 cm

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 113 str.

PRZYKRYCIE COKOŁU SKAŁA LUBUSKA / sprzedaż
na sztuki

DWUSTRONNIE ŁUPANE

6 cm

ilość elementu na palecie [szt.]

72

waga palety [t]

5 cm

produkcja / fabryka Płoty

~1,30

50 cm

30 cm

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 15434

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 114 str.

PUSTAK SŁUPKOWY SKAŁA LUBUSKA / sprzedaż
na sztuki

czteroSTRONNIE ŁUPANY

19 cm

produkcja / fabryka Płoty

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

60

30

~1,40

~0,70

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940

PRZYKRYCIE SŁUPKA SKAŁA LUBUSKA /

30 cm
30 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 115 str.

sprzedaż
na sztuki

czteroSTRONNIE ŁUPANE

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

60
~1,50

7 cm

produkcja / fabryka Płoty

40 cm

40 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 115 str.
OGRODZENIA I MURY / GALERIA 117

ALLAN BLOCK®
granit

MURY OPOROWE
PUSTAK SKARPOWY
SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY

120-121

ALLAN BLOCK®
SYSTEM MURÓW OPOROWYCH

122-123

INFORMACJE TECHNICZNE

124-125

Pustak skarpowy SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY
MURY OPOROWE

SKAŁA LUBUSKA SL PUSTAK SKARPOWY znakomicie sprawdza

CECHY PRODUKTU

się przy wznoszeniu ścian na sucho. Wykorzystuje się go tam,

•

trapezowy kształt o wymiarach 40/30x25x15 cm

gdzie niezbędne jest wzmocnienie skarpy, zbocza oraz wałów

i trójstronnie łupane lico umożliwia tworzenie linii

charakterystycznymi zaokrąglonymi formami w postaci pierścieni.

prostych i kołowych

Lico i widoczne narożniki pustaków mają fakturę skały łupanej,

•

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL

co pozwala na zachowanie naturalnego charakteru wzniesienia.

nr 15968 obejmujący tylny dolny zamek służący

Elementy te stosuje się w liniach prostych i kołowych do wysokości

do suchego montażu murów oporowych, dzięki

ca 1,1 m. Trapezowy kształt poszczególnych modułów umożliwia

któremu powstaje stabilny mur o pochyleniu ~11°

wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych łuków wg własnego

w kierunku skarpy

projektu, a dzięki wykorzystaniu tylnego dolnego zamka grubości

•

3 cm zapierającego się o kolejne warstwy pustaków - powstaje
stabilny mur o pochyleniu ~11º  z niepowtarzalnym łupanym licem.

SL PUSTAK SKARPOWY
marmur

120 MURY OPOROWE

wydrążone otwory w podstawie pustaka
obniżające jego ciężar

•

zapotrzebowanie na m2 muru wynosi ~ 16,6 szt.

SL PUSTAK SKARPOWY
marmur

SL PUSTAK SKARPOWY
onyx

wapień

GRANIT

ONYX

MArmur
Instrukcja WBUDOWANIA
PUSTAKA SKARPOWEGO

OCHRA

piaskowiec

galaxy
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 124 str.

MURY OPOROWE 121

ALLAN BLOCK ® / OPATENTOWANY
MURY OPOROWE

SYSTEM
MURÓW OPOROWYCH

Allan BLOCK® – to prosty system murów oporowych z drobnowymiarowych pustaków łupanych przeznaczonch do budowy
konstrukcji oporowych, przyczółków mostowych, zabezpieczeń skarp, tarasów i nasypów.

Dowiedz się więcej
o Allan BLOCK ®

PUSTAK ALLAN BLOCK®
KRUSZYWO
WARSTWA DRENAŻOWA
GEOSIATKA
KRUSZYWO ZASYPOWE

FUNDAMENT KRUSZYWOWY
RURA DRENARSKA

Allan Block® to system oparty na najnowocześniejszych rozwiązaniach współczesnej geotechniki. Przy wykorzystaniu wysokiej
jakości opatentowanych pustaków betonowych oraz geosiatek zbrojących w sposób szybki i bezpieczny możemy projektować i wznosić konstrukcje oporowe dostosowane do potrzeb danej inwestycji.

ZALETY SYSTEMU
ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

MAŁY CIĘŻAR PUSTAKÓW

BRAK FUNDAMENTU BETONOWEGO

BEZZAPRAWOWA KONSTRUKCJA

SYSTEM POWSZECHNIE UZNANY
NA ŚWIECIE

MOŻLIWOŚĆ WSZECHSTRONNEGO
ZASTOSOWANIA

WYGLĄD NATURALNEJ SKAŁY

SZEROKA GAMA KOLORYSTYCZNA

ŁATWE KSZTAŁTOWANIE ŁUKÓW

122 MURY OPOROWE

ALLAN BLOCK®
galaxy

ALLAN BLOCK®
galaxy

muRY Z WZORAMI
PRZYKŁADOWY WZÓR ułożenia ściany oporowej z pustaków AB® Classic 6°

Pustaki zachodzą na siebie i dopasowują się do siebie bez jakichkolwiek dodatkowych materiaów czy narzędzi.

wapień

GRANIT

ONYX

OCHRA

piaskowiec

galaxy

MArmur

medal europejski

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 124-125 str.

edycja XXV 2014

MURY OPOROWE 123

MURY OPOROWE

INFORMACJE TECHNICZNE
PUSTAK SKARPOWY SKAŁA LUBUSKA ŁUPANY / sprzedaż
na sztuki

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

produkcja / fabryka Płoty
ilość elementu na palecie [szt.]

48

30 cm

1,30

15 cm

waga palety [t]

40 cm

25 cm

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 15968

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 120-121 str.

AB® Classic 6°
pustak podstawowy 6°/ sprzedaż
na sztuki

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

produkcja / fabryka Płoty
ilość elementu na palecie [szt.]

40

waga palety [t]

20 cm

1,20

33,3 cm

30 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 122-123 str.

AB® Vertical 3°
sprzedaż
pustak podstawowy 3°/ na sztuki

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

produkcja / fabryka Płoty
ilość elementu na palecie [szt.]

40

waga palety [t]

20 cm

1,20

33,3 cm

30 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 122-123 str.

AB® VertiCal 3°
pustak brzegowy / sprzedaż
na sztuki
33,3 lewy/prawy
50 lewy/prawy
produkcja / fabryka Płoty

20 cm
33,3 cm

element
ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

LEWY L33,3

33,3 cm

50 cm

50 cm

PRAWY P33,3

LEWY L50

30 cm

PRAWY P50

40 (w tym: L33,3=10szt. L50=10szt. P33,3=10szt. P50=10szt.)
1,62

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 122-123 str.

124 MURY OPOROWE / INFORMACJE TECHNICZNE

MURY OPOROWE

INFORMACJE TECHNICZNE
AB® DASZEK /

sprzedaż
na sztuki

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

produkcja / fabryka Płoty
ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

54

34,8 cm

1,40
10 cm

33,3 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 122-123 str.

AB® Classic Lite Stone 6°
1/2 wysokości pustaka
PODSTAWOWEGO AB® Classic 6°/ sprzedaż
na sztuki

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

produkcja / fabryka Płoty

10 cm
ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

64
0,96

33,3 cm

30 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 122-123 str.

AB® Classic Junior 6°
2/3 długości pustaka
AB® Classic 6°/ sprzedaż
na sztuki

ilość elementu na palecie [szt.]

produkcja / fabryka Płoty

waga palety [t]

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

60

20 cm

1,36
22 cm

30 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 122-123 str.

MURY OPOROWE / INFORMACJE TECHNICZNE 125

SL DEKORACYJNE PŁYTKI ŚCIENNE
onyx

ŚCIANY I ELEWACJE
DEKORACYJNE PŁYTKI ŚCIENNE SKAŁA LUBUSKA
łupane do wnętrz i na elewacjE

		

128-129

PUSTAKI ŚCIENNE SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE

130-131

PUSTAKI ELEWACYJNE SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE

132-133

informacje techniczne	

134-135

Dekoracyjne Płytki Ścienne SKAŁA LUBUSKA
ŁUPANE DO WNĘTRZ I NA ELEWACJE
ŚCIANY I ELEWACJE
SL DEKORACYJNE PŁYTKI ŚCIENNE znajdą zastosowanie we wnętrzach

CECHY PRODUKTU

na całych ścianach lub ich fragmencie, na kominku, na klatce schodowej,

•

2 rozmiary - każdy dostępny osobno

na słupach i wszędzie tam, gdzie chcemy uatrakcyjnić wnętrze ciekawym

•

niepowtarzalnie łupane lico

rozwiązaniem i tam gdzie jest wymagana reakcja na ogień w euroklasie A1

•

bezspoinowe – idealnie gładkie boki

jako materiał niepalny. Wyglądają szczególnie atrakcyjnie przy punktowym

umożliwiają przyleganie do siebie płytek

oświetleniu, które podkreśli zastosowanie w płytkach naturalnego

bez konieczności wykonywania fug

kruszywa tworzącego interesujące kompozycje świetlne. Płytki można

•

niepalne - euroklasa A1

również zastosować na zewnątrz: do położenia na ścianie, by podkreślić

•

wysoka wytrzymałość

bryłę budynku, na cokole, ale również na słupkach ogrodzeniowych,

•

niska nasiąkliwość

murkach czy innych elementach na zewnątrz. Doskonale komponują się

•

opatentowany wzór w Urzędzie Patentowym

z innymi produktami małej architektury z Programu SL SKAŁA LUBUSKA.

PL nr 22712 dla SL Dekoracyjnej Płytki
Ściennej 250 x 65 x 20 mm

SL DEKORACYJNE PŁYTKI ŚCIENNE
marmur

SL DEKORACYJNE PŁYTKI ŚCIENNE
granit

128 ŚCIANY I ELEWACJE

SL DEKORACYJNE PŁYTKI ŚCIENNE
ochra

SL DEKORACYJNE PŁYTKI ŚCIENNE
onyx

wapień

granit

piaskowiec

ONYX
Instrukcja montażu
SL DEKORACYJNYCH
PŁYTEK ŚCIENNYCH

OCHRA

MArmur

galaxy
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 134 str.

ŚCIANY I ELEWACJE 129

PUSTAKI ŚCIENNE SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE
ŚCIANY I ELEWACJE

SL Pustak ścienny
onyx

wapień

GRANIT

ONYX

OCHRA

piaskowiec

galaxy

MArmur

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 134 str.

130 ŚCIANY I ELEWACJE 

PUSTAKI ŚCIENNE SKAŁA LUBUSKA ELEMENTY SYSTEMU
ŚCIANY I ELEWACJE

Elementy ścienne Skała Lubuska przeznaczone są do budowy ścian

CECHY PRODUKTU

w konstrukcjach murowych budynków gospodarczych, garaży,

•

idealny do budowania tzw. „zimnych ścian”:

śmietników i innych tego typu obiektów, tak zwanych „zimnych

obudowy śmietników, garaże, budynki

ścian”, nie wymagających ocieplenia, tynkowania i spoinowania.

gospodarcze

Ściany wykonane z SL Pustaków ściennych zapewniają trwałą

•

na wpust i pióro

kolorystycznie i powierzchniowo elewację, która nie wymaga napraw

•

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym

i remontów.

PL nr 14940

Przy wznoszeniu ścian pustaki ścienne układamy z przesunięciem
o pół pustaka na elastycznej mrozoodpornej zaprawie klejowej
grubości 1÷2 mm.

SL Pustak ścienny
piaskowiec

SL Pustak ścienny
onyx

SL PUSTAK ŚCIENNY NAROŻNY / KOŃCOWY

SL PUSTAK ŚCIENNY PODSTAWOWY

SL PUSTAK ŚCIENNY NAROŻNY / KOŃCOWY

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

DWUSTRONNIE ŁUPANY (CAŁY)

DWUSTRONNIE ŁUPANY (CAŁY)

WPUST / PIÓRO

LEWY WPUST

PRAWY PIÓRO

SL PUSTAK ŚCIENNY / KOŃCOWY

SL PUSTAK ŚCIENNY / KOŃCOWY

DWUSTRONNIE ŁUPANY (POŁÓWKA)

DWUSTRONNIE ŁUPANY (POŁÓWKA)

LEWY

PRAWY

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 134 str.

ŚCIANY I ELEWACJE 131

PUSTAKI ELEWACYJNE SKAŁA LUBUSKA ŁUPANE
ŚCIANY I ELEWACJE

SL PustakI ELEWACYJNE
onyx

wapień

GRANIT

ONYX

MArmur
medal europejski

edycja XXVI 2015

OCHRA

132 ŚCIANY I ELEWACJE 

piaskowiec

galaxy

Pustak ELEWACYJNY SKAŁA LUBUSKA PODSTAWOWY
ŚCIANY I ELEWACJE

Elementy elewacyjne Skała Lubuska to doskonały
materiał na wykończenie elewacji. Łączony na wpust i pióro.
Przeznaczony jest na warstwę elewacyjną (osłonową)
w ścianie trójwarstwowej. Wznoszenie warstwy elewacyjnej
zasadniczo odbywa się przy użyciu mrozoodpornej
zaprawy klejowej oraz stalowych kotew, łączących warstwę
elewacyjną z warstwą konstrukcyjną (nośną) ściany.
Wznoszenie tego typu konstrukcji powinno się odbywać na
tzw. przewiązkę. Na długości pustaka przewiązka powinna
wynosić 0,4÷0,5 długości pustaka. Z uwagi na technologię
produkcji ww. pustaków - ściany z nich wykonane nie
wymagają spoinowania.
CECHY PRODUKTU
•

materiał na wykończenie elewacji w charakterze skał

SL PustakI ELEWACYJNE
onyx, wapień

łupanych
•

na wpust i pióro

•

jednostronnie łupany

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 135 str.

Pustak ELEWACYJNY SKAŁA LUBUSKA naROŻNY
ŚCIANY I ELEWACJE

CECHY PRODUKTU
•

element uzupełniający do wykonania
narożników i ościeży pionowych

•

1/4 długości pustaka elewacyjnego podstawowego

•

1/2 długości pustaka elewacyjnego podstawowego

•

3/4 długości pustaka elewacyjnego podstawowego

•

dwustronnie łupany pod kątem 90°

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 135 str.

SL PustakI ELEWACYJNE
onyx

ŚCIANY I ELEWACJE 133

INFORMACJE TECHNICZNE
ŚCIANY I ELEWACJE

dekoracyjne Płytki ścienne
SKAŁA LUBUSKA
20 mm

powierzchnia w kartonie [m2]

0,33

0,32

20

40

waga kartonu [kg]

15

15

PUSTAK ŚCIENNY SKAŁA LUBUSKA
PODSTAWOWY / sprzedaż
na sztuki
ilość elementu na palecie [szt.]

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 128-129 str.

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY
WPUST / PIÓRO
60
1,48

19 cm

waga palety [t]

20 cm

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940

39 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 130-131 str.

DWUSTRONNIE ŁUPANY
LEWY (WPUST)

A

DWUSTRONNIE ŁUPANY
PRAWY (PIÓRO)

19 cm

produkcja / fabryka Płoty

B

19 cm

PUSTAK ŚCIENNY SKAŁA LUBUSKA
NAROŻNY / KOŃCOWY (CAŁY) / sprzedaż
na sztuki

124 mm

ilość elementu w kartonie [szt.]

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 22712 dla SL Dekoracyjnej płytki ściennej 250 x 65 x 20 mm

produkcja / fabryka Płoty

20 mm

250 mm

65 mm

produkcja / fabryka Płoty

B
65 mm

A

20 cm

Służy do wykonywania narożników ścian oraz

ilość elementu na palecie [szt.]

do zakańczania ścian przy otworach okiennych

waga palety [t]

20 cm

39 cm

39 cm

60 (w tym 30 Lewy wpust i 30 Prawy pióro)
1,40

i drzwiowych. Element uzupełniający cały –
o długości SL Pustaka ściennego podstawowego
-  dwustronnie łupany pod kątem 90°.
wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940

B

DWUSTRONNIE ŁUPANY
PRAWY

produkcja / fabryka Płoty
20 cm

19 cm

DWUSTRONNIE ŁUPANY
LEWY

A

19 cm

PUSTAK ŚCIENNY SKAŁA LUBUSKA
KOŃCOWY (POŁÓWKA) / sprzedaż
na sztuki

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 130-131 str.

20 cm
19,5 cm

Służy do zakańczania ścian przy otworach
okiennych i drzwiowych. Element uzupełniający

19,5 cm

Dostępne tylko w pakiecie z SL Pustakiem ściennym
SKAŁA LUBUSKA podstawowym. na zamówienie.

połówka – 1/2 długości SL Pustaka ściennego
podstawowego - dwustronnie łupany
pod kątem 90°.
wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940
134 ŚCIANY I ELEWACJE / INFORMACJE TECHNICZNE 

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 130-131 str.

INFORMACJE TECHNICZNE
ŚCIANY I ELEWACJE

PUSTAK SKAŁA LUBUSKA
NADPROŻOWY / sprzedaż
na sztuki

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY

produkcja / fabryka Płoty
ilość elementu na palecie [szt.]

60

Element uzupełniający do wykonania nadproży

1,38
19 cm

waga palety [t]
1 m.b. nadproża = ̴2,56 szt.

w garażach i budynkach gospodarczych.
Jednostronnie łupany.

20 cm

wzór zastrzeżony w Urzędzie Patentowym PL nr 14940

39 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 130-131 str.

PUSTAK ELEWACYJNY SKAŁA LUBUSKA
PODSTAWOWY / sprzedaż
na sztuki

JEDNOSTRONNIE ŁUPANY
WPUST / PIÓRO

ilość elementu na palecie [szt.]

120

waga palety [t]

1,66

19 cm

produkcja / fabryka Płoty

9,5 cm

39 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 132-133 str.

produkcja / fabryka Płoty

B

SL PUSTAK ELEWACYJNY
DWUSTRONNIE ŁUPANY
NAROŻNY ½ DŁUGOŚCI

9,5 cm

9,75 cm

C

SL PUSTAK ELEWACYJNY
DWUSTRONNIE ŁUPANY
NAROŻNY ¾ DŁUGOŚCI
19 cm

SL PUSTAK ELEWACYJNY
DWUSTRONNIE ŁUPANY
NAROŻNY ¼ DŁUGOŚCI

19 cm

A

19 cm

PUSTAK
ELEWACYJNY
SKAŁA LUBUSKA
NAROŻNY / sprzedaż
na sztuki

9,5 cm

19,5 cm

Dostępny tylko w pakiecie z SL Pustakiem elewacyjnym
SKAŁA LUBUSKA podstawowym. na zamówienie.

9,5 cm

29,25 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 132-133 str.

ŚCIANY I ELEWACJE / INFORMACJE TECHNICZNE 135

gazon PICCOLO
grafit

GAZONY
Zielony

mur,

kolorowy

ekran

akustyczny

czy

zabezpieczenie skarp - to tylko niektóre zastosowania
produktów z tej grupy.

Gazon piccolo	

138

Gazon Doran	

138

Gazon łukflor	

139

informacje techniczne	

139

GAZON PICCOLO
GAZONY
Gazony PICCOLO to elementy betonowe przyjazne dla
środowiska, których kształt umożliwia zastosowanie ich wszędzie
tam, gdzie występuje kilka poziomów. Ich stosunkowo małe
rozmiary ułatwiają ustawienie w dowolnym miejscu - nawet w
małym, przydomowym ogródku.
CECHY PRODUKTU
•

powierzchnia klasyczna - ryflowana

•

zazębianie się elementów

•

przyjazny dla środowiska - kształt umożliwiający
przepływ wody

•

zapotrzebowanie na m2 muru wynosi ~ 17,8 szt.

•

sprzedawany na sztuki
grafit

szary

gazon PICCOLO
grafit

czerwony
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 139 str.

GAZON DORAN
GAZONY

Gazony DORAN to ekologiczne elementy betonowe,
przeznaczone do wzmacniania skarp, ogrodzenia trawników,
budowania tzw. skalniaków czy wyznaczania ścieżek.
Zazębianie się gazonów zapewnia stabilną i trwałą
konstrukcję.
CECHY PRODUKTU
•

powierzchnia klasyczna - ryflowana

•

zazębianie się elementów

•

przyjazny dla środowiska - kształt umożliwiający

gazon doran
grafit

przepływ wody
•

zapotrzebowanie na m2 muru wynosi ~ 8,3 szt.

•

sprzedawany na sztuki
grafit

szary

czerwony
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 139 str.

138 GAZONY

GAZON ŁUKFLOR
GAZONY
Gazon ŁUKFLOR jest systemem przeznaczonym do tworzenia ścian
wygłuszających hałas uliczny i przemysłowy, elementów małej
architektury czy wzmacniania skarp. ŁUKFLOR świetnie nadaje się
do budowania pionowych struktur. Obracając co drugi element
o 90º tworzymy bardzo stabilną i wytrzymałą konstrukcję.
CECHY PRODUKTU
•

powierzchnia klasyczna - ryflowana

•

zazębianie się elementów

•

przyjazny dla środowiska - kształt umożliwiający przepływ wody

•

zapotrzebowanie na m2 muru wynosi ~ 7,1 szt.

•

sprzedawany na sztuki
grafit

szary

gazon ŁUKFLOR
czerwony, grafit

czerwony
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 139 str.

INFORMACJE TECHNICZNE
GAZONY

ilość elementu na palecie [szt.]

produkcja / fabryka Płoty

waga palety [t]

60
0,78

20 cm

GAZON PICCOLO / sprzedaż
na sztuki

ø=35

ilość elementu na palecie [szt.]

produkcja / fabryka Płoty

waga palety [t]

24
1,15
30 cm

GAZON DORAN / sprzedaż
na sztuki

ø=50

ilość elementu na palecie [szt.]

produkcja / fabryka Płoty

waga palety [t]

16
1,09
30 cm

GAZON ŁUKFLOR / sprzedaż
na sztuki

66 cm

45 cm

GAZONY / INFORMACJE TECHNICZNE 139

EKO - ażur
szary

EKOLOGICZNE
KOSTKI
BRUKOWE
Kostki Ekologiczne to elementy drogowe, które
pozwalają naturze działać wg jej zasad - bowiem
możliwość przenikania wody do gleby to zasadnicza
cecha tych produktów. Zawsze polecane tam, gdzie
zależy nam na wyrównaniu terenu i ekologicznym
rozwiązaniu.

EKO-KWADRAT 2

142

Eko-kwadrat	

142

EKO-BEHATON

143

Eko-ażur	

143

informacje techniczne	

144

EKO-KWADRAT 2
EKOLOGICZNE KOSTKI BRUKOWE

EKO-KWADRAT 2 jest alternatywą dla znanego EKO-KWADRATU, który różni się od pierwowzoru tym, iż odstępniki wymuszające szpary między kostkami są tylko z dwóch przyległych do siebie
stron (EKO-KWADRAT ma odstępniki z czterech stron). Takie
rozwiązanie daje większe szczeliny między kostkami, a tym samym
czyni je jeszcze bardziej ekologicznym.
CECHY PRODUKTU
•

dostępna grubość: 8 cm

•

nawierzchnia klasyczna - gładka

•

duże odstępniki z dwóch stron umożliwiają wnikanie wody w glebę

EKO-KWADRAT 2
szary

szary
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 144 str.

eko-kwadrat 
EKOLOGICZNE KOSTKI BRUKOWE

Kostka EKO-KWADRAT może być stosowana jako nawierzchnia
dróg i wjazdów o dużym kącie nachylenia. Jej zaletą jest to, że
po wypełnieniu wolnej przestrzeni żwirem lub trawą nabiera ona
lekkości i kameralnego charakteru. Ścięte krawędzie gwarantują
długą żywotność i wyjątkową wytrzymałość produktu.
CECHY PRODUKTU
•

dostępna grubość: 8 cm

•

nawierzchnia klasyczna - gładka o ściętych krawędziach

•

duże odstępniki z czterech stron umożliwiają wnikanie

EKO-KWADRAT
szary

wody w glebę

szary
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 144 str.

142 ekologiczne kostki BRUKOWE

eko-behaton
EKOLOGICZNE KOSTKI BRUKOWE

Nawierzchnia z kostki EKO-BEHATON to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, pozwalające na wsiąkanie wody w podłoże
w naturalny sposób. Nawierzchnia z kostki EKO-BEHATON
pozwala zaoszczędzić na konieczności instalowania drogich
rozwiązań odprowadzania wody opadowej do kanalizacji,
a co za tym idzie – ponoszenia kosztów za opłaty z tego tytułu.
Zewnętrzne wymiary EKO-BAHATONU są takie same jak
zwykłego Behatonu co pozwala na łączenie ich ze sobą.

EKO-BEHATON
szary

CECHY PRODUKTU
•

dostępna grubość: 8 cm

•

nawierzchnia klasyczna - gładka z fazą

•

wymiary umożliwiają łączenie z popularnym
Behatonem ZIEL-BRUK® / str. 149

szary

INFORMACJE 
TECHNICZNE / 144 str.

eko-AŻUR 
EKOLOGICZNE KOSTKI BRUKOWE

Krata EKO-AŻUR służy do wykonywania powierzchni
zielonych parkingów, podjazdów do garażu oraz do
zabezpieczania skarp i zboczy przed osuwaniem się ziemi.
EKO-AŻUR pozwala na zachowanie 40% nawierzchni
naturalnej zieleni wśród elementów betonowych.
CECHY PRODUKTU
•

dostępna grubość: 8, 10 cm

•

nawierzchnia klasyczna - gładka

•

otwory stanowiące 40 % powierzchni płyty

EKO-AŻUR
szary

eko-ażur umożliwiają wnikanie wody w glebę
•

1 m2 = 4,16 szt. / sprzedawany na sztuki

szary
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 144 str.

ekologiczne kostki BRUKOWE 143

INFORMACJE TECHNICZNE

tylko
EKO-KWADRAT 2 / sprzedaż
na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty

20 cm

EKOLOGICZNE KOSTKI BRUKOWE

powierzchnia warstwy [m2]

1,20

ilość na palecie [m2]

9,60

ilość elementu na warstwie [szt.]

30

ilość elementu na palecie [szt.]

240

waga palety [t]

1,42

8 cm
20 cm
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 142 str.

EKO-KWADRAT / na pełne palety

powierzchnia warstwy [m2]

1,20

0,72

produkcja / fabryka Płoty

ilość na palecie [m2]

9,60

5,76

ilość elementu na warstwie [szt.]

30

18

ilość elementu na palecie [szt.]

240

144

waga palety [t]

1,42

0,85

20 cm

sprzedaż tylko

8 cm
20 cm

tylko
EKO-BEHATON / sprzedaż
na pełne palety

powierzchnia warstwy [m2]

0,94

produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.

ilość na palecie [m2]

8,46

ilość elementu na warstwie [szt.]

33

ilość elementu na palecie [szt.]

297

waga palety [t]

1,32

16,5 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 142 str.

8 cm
20 cm
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 143 str.

40 cm

tylko
EKO-AŻUR / sprzedaż
na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

8 lub 10 cm
60 cm
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 143 str.

produkcja / fabryka

Płoty

ilość elementu na palecie [szt.]
waga palety [t]

144 ekologiczne kostki BRUKOWE / INFORMACJE TECHNICZNE

Gorzów Wlkp.

8 cm

grubość [cm]

10 cm

8 cm

10 cm

30

50

45

36

44

36

0,96

1,60

1,55

1,24

1,19

1,24

EKO-KWADRAT
szary

EKO-KWADRAT
szary

SL Pustak SŁUPKOWY
wapień

EKO-AŻUR
szary

EKO-BEHATON
szary

ekologiczne kostki BRUKOWE / GALERIA 145

BEHATON
szary

PRZEMYSŁOWE
KOSTKI BRUKOWE
Sprawdzą się na chodnikach, placach manewrowych dla
samochodów ciężarowych oraz w halach magazynowych
i w wielu innych wymagających warunkach, a różnorodność
kształtów i kolorów pozwoli w logiczny i ergonomiczny sposób
podzielić dane powierzchnie.

cegła holland

148

behaton	

149

KWADRAT

150

UNI-ZYGZAK

150

BRUK ZATOKOWY

151

PŁYTA CHODNIKOWA

152

HOLD - kostka dla niewidomych	

153

informacje techniczne	

154-155

CEGŁA HOLLAND
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

Ta klasyczna kostka brukowa znajduje zastosowanie zarówno na

CECHY PRODUKTU

prywatnych posesjach, na chodnikach i miejskich parkingach, jak i na

•

dostępne grubości: 6 lub 8 cm

powierzchniach obiektów przemysłowych.

•

2 elementy sprzedawane osobno:
- cała (20x10 cm); połówka (10x10 cm);

Cegła HOLLAND dostępna jest także bez fazy np. na ścieżki

- cała (20x10 cm) dostępna z fazą

rowerowe i do zabudowy wewnętrznej w halach magazynowych.

i bez fazy obiegowej
•

nawierzchnia klasyczna - gładka

CEGŁA HOLLAND
grafit, szary, czerwony

NIEBIESKI

CEGŁA HOLLAND
czerwony, szary

grafit

szary

czerwony

żółty
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 154 str.

148 PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

BEHATON
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

Ma kształt, który umożliwia podwójne zazębianie się

CECHY PRODUKTU

kostek. Sprawdza się na drogach, parkingach i placach, czyli

•

dostępne grubości:

wszędzie tam, gdzie występują duże obciążenia. Sposób

- cała (20x16,5 cm) - 6, 8, 10 cm;

układania gwarantuje uzyskanie trwałych i ekonomicznych

- połówka (10x16,5 cm) - 6, 8 cm;

nawierzchni. BEHATON bez fazy obiegowej jest układany w

- brzegówka (20x13,8 cm lub 20x16,5 cm) - 6, 8 cm

halach magazynowych i przemysłowych oraz przy obiektach

•

handlowych, gdzie używane są wózki zakupowe. Z fazą

3 elementy: cała, połówka i brzegówka sprzedawane
osobno

tradycyjną, z mikrofazą, bez fazy.

•

wybrane elementy dostępne z fazą, bez fazy
obiegowej lub z mikrofazą

•

nawierzchnia klasyczna - gładka

BEHATON
szary

BEHATON
szary

NIEBIESKI

grafit

szary

BEHATON
szary

czerwony

żółty
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 154 str.

PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE 149

kwadrat 
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

Kostka o równych brzegach 12x12 cm. Kostka KWADRAT
o grubości 10 cm może być stosowana na drogi, parkingi
i inne miejsca, gdzie występuje duże natężenie ruchu.

CECHY PRODUKTU
•

dostępna grubość: 10 cm

•

nawierzchnia klasyczna - gładka z fazą

KWADRAT
szary

szary
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 155 str.

UNI-ZYGZAK
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

Kostka UNI-ZYGZAK nadaje się idealnie na ruchliwe drogi
i mocno eksploatowane parkingi. Zaokrąglone krawędzie i skos
na całym obwodzie gwarantują doskonałe zazębianie się
i przenoszenie obciążeń na sąsiednie kostki.

CECHY PRODUKTU
•

dostępna grubość: 6 i 8 cm

•

elementy (cała, połówka, brzegówka) sprzedawane
w komplecie

•

UNI-ZYGZAK
szary

nawierzchnia klasyczna - gładka z fazą

grafit

szary

czerwony
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 155 str.

150 PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

BRUK ZATOKOWY
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

Kostka w kształcie kwadratu o wymiarach 16x16 cm.

CECHY PRODUKTU

Przeznaczona do przenoszenia dużych obciążeń, znajduje

•

dostępne grubości: 8, 10 i 14 cm

zastosowanie przy torowiskach tramwajowych,

•

zastosowanie: przy torowiskach tramwajowych,

przejazdach, przystankach, peronach i innych intensywnie

przejazdach, przystankach, peronach i innych

eksploatowanych nawierzchniach. Zróżnicowane grubości:

intensywnie eksploatowanych nawierzchniach

(8, 10 i 14 cm) zapewniają solidne i trwałe wykończenie

•

dostępny z mikrofazą w grubości 8 cm

nawierzchni w miejscach najbardziej narażonych na

•

nawierzchnia klasyczna – gładka

uszkodzenia mechaniczne.

BRUK ZATOKOWY

szary
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 155 str.

PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE 151

PŁYTA CHODNIKOWA
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

Płyty chodnikowe stosuje się głównie do budowy chodników oraz

CECHY PRODUKTU

placów przed posesją. Podstawowymi zaletami tego produktu są przede

•

wszystkim łatwość i szybkość układania oraz znakomita kompatybilność
z kostką brukową.

dostępne wymiary:
50x50x7 cm, 35x35x5 cm

•

nawierzchnia klasyczna - gładka z fazą

•

płyta sprzedawana na sztuki

płyta chodnikowa
szary

szary
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 155 str.

152 PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

HOLD - kostka dla niewidomych
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

HOLD to kostki z wypustkami wyraźnie wyczuwalnymi pod butami.

CECHY PRODUKTU

Doskonale pokażą fizyczną granicę przed przejściami dla pieszych, na

•

dostępna grubość: 8 cm

przystankach oraz na peronach autobusowych i kolejowych.

•

nawierzchnia klasyczna - gładka z fazą oraz

HOLD w kontrastowym kolorze może być również wskazówką dla

z wyraźnie wyczuwalnymi wypustkami

pozostałych uczestników ruchu.

HOLD
czerwony

grafit

czerwony

HOLD
czerwony

żółty
INFORMACJE 
TECHNICZNE / 155 str.

PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE 153

INFORMACJE TECHNICZNE
PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

CEGŁA HOLLAND
Z FAZĄ /sprzedaż tylko na pełne palety

B

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

6 lub 8 cm

element

10 cm

10 cm

A

6 lub 8 cm

10 cm

A

wymiary [cm]

20 cm

B

10/10/6

10/10/8

20/10/6

20/10/8

powierzchnia warstwy [m2]

1,08

0,88*

0,66

1,08

0,72

0,96*

1,08

0,72

0,96*

ilość na palecie [m2]

10,80

7,92*

5,28

10,80

7,20

10,56*

8,64

5,76

8,64*

waga palety [t]

1,51

1,40*

0,98

1,51

1,01

1,48*

1,56

1,04

1,56*

* produkcja fabryka Gorzów Wlkp.

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 148 str.

10 cm

CEGŁA HOLLAND
BEZ FAZY /sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

6 lub
8 cm
wymiary [cm]

20/10/6

20/10/8

powierzchnia warstwy [m2]

1,08

0,96*

1,08

0,72

0,96*

ilość na palecie [m2]

10,80

10,56*

8,64

5,76

8,64*

waga palety [t]

1,51

1,48*

1,56

1,04

1,56*

* produkcja fabryka Gorzów Wlkp.

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 148 str.

BEHATON Z FAZĄ /sprzedaż tylko na pełne palety

wymiary
B/H/L
[cm]

produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

6/8
lub
10 cm

20 cm

6 lub
8 cm

10 cm

6/8
lub
10 cm

20 cm

POŁÓWKA [P]
16,5 cm lub 13,8 cm

BRZEGÓWKA [B]

16,5 cm

CAŁA [C]

16,5 cm

16,5 cm

BEHATON Z MIKROFAZĄ /sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Gorzów Wlkp.
8 cm

20 cm

BEHATON BEZ FAZY /sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty i fabryka Gorzów Wlkp.

10 cm
20 cm

20 cm

* produkcja fabryka Gorzów Wlkp.

154 INFORMACJE TECHNICZNE / PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE 

8 lub
10 cm

10 cm

6/8
lub
10 cm

POŁÓWKA [P]
16,5 cm lub 13,8 cm

BRZEGÓWKA [B]

16,5 cm

CAŁA [C]

20 cm

powierzchnia
warstwy
[m²]

ilość na
palecie
[m²/szt.]

waga
palety
[t]

C 16,5/6/20*
C 16,5/6/20
C 16,5/6/20
P 16,5/6/10
B 13,8/6/20

0,94*
1,09
0,69
0,69
0,75

10,34*
10,86
6,86
6,86
7,50

1,42*
1,52
0,96
0,96
1,05

C 16,5/8/20
C 16,5/8/20
P 16,5/8/10
B 13,8/8/20
C 16,5/8/20*
P 16,5/8/10*
B 16,5/8/20*

0,63
1,09
0,69
0,60
0,94*
0,86*
0,91*

5,03
8,69
5,49
4,80
8,46*
7,74*
8,15*

0,91
1,56
0,99
0,86
1,49*
1,24*
1,45*

C 16,5/10/20
C 16,5/10/20
C 16,5/10/20*
B 13,8/10/20

0,69
1,09
0,94*
0,60

4,80
7,60
6,58*
4,20

1,06
1,67
1,42*
0,92

16,5/8/20*

0,94*

8,46*

1,49*

16,5/8/20

1,09

8,69

1,56

C 16,5/6/20

0,69

6,86

0,96

C 16,5/8/20
C 16,5/8/20
C 16,5/8/20*
P 16,5/8/10
P 16,5/8/10*
B 16,5/8/20*

0,69
1,11
0,94*
0,69
0,86*
0,91*

5,49
8,91
8,46*
5,49
7,74*
8,15*

0,99
1,60
1,49*
0,99
1,24*
1,45*

C 16,5/10/20
P 16,5/10/10
B 13,8/10/20

0,69
0,69
0,60

4,80
4,80
4,20

1,06
1,06
0,92

16,5 cm
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 149 str.

INFORMACJE TECHNICZNE
KWADRAT /sprzedaż tylko na pełne palety
produkcja / fabryka Płoty

powierzchnia warstwy [m2]

0,65

ilość na palecie [m2]

4,57

ilość elementu na warstwie [szt.]

44

ilość elementu na palecie [szt.]

308

waga palety [t]

1,01

12 cm

PRZEMYSŁOWE KOSTKI BRUKOWE

10 cm
12 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 150 str.

produkcja / fabryka Płoty

6 lub
8 cm

11,25 cm

3 elementów
UNI-ZYGZAK / komplet
sprzedaż tylko na pełne palety

11,25 cm

wymiary B/H/L
[cm]

powierzchnia
warstwy
[m²]

ilość na
palecie
[m²/szt.]

waga
palety
[t]

C 11,25/6/22,5
C 11,25/6/22,5
P 11,25/6/11,25

0,64

6,41

0,90

C 11,25/8/22,5
C 11,25/8/22,5
P 11,25/8/11,25

0,77

6,15

1,11

dostępny również z mikrofazą w grubości 8 cm

wymiary B/H/L
[cm]

ilość na palecie
[m²]

waga palety
[t]

16/8/16

5,74

1,52

16/10/16

5,03

1,11

16/14/16

5,38

1,61

16 cm

produkcja / fabryka Płoty

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 150 str.

8, 10 lub 14 cm
16 cm
OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 151 str.

PŁYTA CHODNIKOWA /sprzedaż tylko na pełne palety

A

B
35 cm

produkcja / fabryka Płoty i Gorzów Wlkp.

50 cm

BRUK ZATOKOWY

22,5 cm

22,5 cm

5 cm
element

A

produkcja / fabryka

Gorzów Wlkp.

powierzchnia warstwy [m ]

0,735

0,50

1

ilość [m2] na palecie

11,76

5,50

10

Płoty

ilość elementu na warstwie [szt.]

6

2

4

ilość elementu na palecie [szt.]

96

22

40

1,35

0,88

1,60

waga palety [t]

50 cm

B

Gorzów Wlkp.
2

7 cm

35 cm

HOLD /sprzedaż tylko na pełne palety

powierzchnia warstwy [m2]

1,08

produkcja / fabryka Płoty

ilość na palecie [m2]

8,64

ilość elementu na warstwie [szt.]

54

ilość elementu na palecie [szt.]

432

waga palety [t]

1,56

10 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 152 str.

8 cm
20 cm

OPIS, GALERIA i KOLORYSTYKA / 153 str.
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KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY
szary

DROGOWE
KRAWĘŻNIKI
I OBRZEŻA
Cała gama elementów uzupełniających, niezbędnych
do

wykończenia

budowy

dróg,

chodników,

rond

i zatoczek.
Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoliło uzyskać
doskonałe parametry techniczne - m.in. nasiąkliwość
poniżej 4%, które pozwalają budować drogi na długie lata.

Krawężniki wysepkowe
i rondowe		

158-159

KRAWĘŻNIKI DROGOWE

160-161

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE

162-163

OBRZEŻA

163

Krawężniki wysepkowe i rondowe
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
Krawężniki wysepkowe proste i łukowe stosowane są przy budowie wszelkiego rodzaju wysepek - począwszy od małych
wysepek rozgraniczających na drogach, a skończywszy na rondach. Szeroka gama promieni krawężników wysepkowych łukowych
pozwala na dopasowanie ich do każdego owalnego kształtu wysepki.
STRONA
PRODUKTÓW

KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY PROSTY
10 cm
15 cm

H

10 cm
B

L

ilość na palecie
[szt.]

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

waga palety
[t]
KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY PROSTY

30/25/75

9

0,96

KRAWĘŻNIKI WYSEPKOWE ŁUKOWE
10 cm

10 cm
16 cm

10 cm

H
B

10
cm

16 cm
H
B

L

L

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

30/25/38
r = 0,5

18

1,13

30/25/58
r = 0,75

9

0,85

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY ŁUKOWY
30/25/78
r = 1;1,5

9
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1,02

10 cm 15 cm

KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY OBNIŻAJĄCY
LEWY I PRAWY

10 cm

H
B

B
L

L

ilość na palecie
[szt.]

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

waga palety
[t]
KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY OBNIŻAJĄCY

30/25-10/50

16

1,10

PŁYTA WYSEPKOWA

H

B
L

ilość na palecie
[szt.]

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

waga palety
[t]
PŁYTA WYSEPKOWA

30/10/30

56

1,26

KRAWĘŻNIK ZATOKOWY OBNIŻAJĄCY
Stosowany głównie przy zatoczkach i przystankach

20 cm

autobusowych, na ścieżkach rowerowych i stacjach paliw.

H
B

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

L

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]
KRAWĘŻNIK ZATOKOWY OBNIŻAJĄCY

30/23-20/75

12

1,34
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KRAWĘŻNIKI DROGOWE
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
Krawężniki DROGOWE To podstawowy element uzupełniający, niezbędny przy budowie dróg i autostrad. Program krawężników
składa się z krawężników prostych, łukowych, skośnych i najazdowych. Znajdują one zastosowanie przy oddzielaniu powierzchni
komunikacyjnych i umacnianiu krawędzi dróg, ulic, dojazdów i wjazdów.
STRONA
PRODUKTÓW

KRAWĘŻNIKI DROGOWE PROSTE

H

B

L

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

15/30/100

15

1,55

20/30/100

12

1,56
1,65

15/30/50

32

1,66

20/30/50

24

1,56

KRAWĘŻNIK DROGOWY PROSTY

KRAWĘŻNIKI DROGOWE ŁUKOWE
B

B

B

H

H

H

L

L

L

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

15/30/78
r=0,5
15/30/78
r=1;2;3;5;6;8;10

14

1,12

16

1,28

12

1,32

20/30/78
r=1;3;5

160 KRAWĘŻNIKI DROGOWE

KRAWĘŻNIK DROGOWY ŁUKOWY

KRAWĘŻNIKI DROGOWE SKOŚNE
LEWY I PRAWY
Łączy krawężniki drogowe z krawężnikami najazdowymi.

22 cm

H
L

B

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

15/30-22/100

8

0,72

20/30-22/100

12

1,32

KRAWĘŻNIK DROGOWY SKOŚNY
PRAWY I LEWY

KRAWĘŻNIK DROGOWY
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KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
Krawężniki NAJAZDOWE to idealne rozwiązanie przy wjazdach na posesję, miejscach parkingowych oraz wąskich osiedlowych
uliczkach. Różnorodność rozmiarów pozwala sprawnie dopasować krawężnik do indywidualnych potrzeb Klienta.

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE PROSTE
STRONA
PRODUKTU

H
L

B

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

15/22/100

20

1,50

15/22/50

48

1,82

20/22/100

18

1,84

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY PROSTY

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE ŁUKOWE są elementami uzupełniającymi dla krawężników najazdowych prostych. Jako doskonałe
wykończenie nawierzchni asfaltowych oraz wyłożonych kostką brukową - pozwalają w wygodny i dyskretny sposób aranżować
wjazdy na posesje oraz miejsca parkingowe. Zaleca się stosowanie ich w szczególności w miejscach zaprojektowanych zjazdów
i miejscowych obniżeń krawężnika (np. ze względu na umożliwienie postoju pojazdów wzdłuż drogi). Specjalnie wyprofilowana
w łuk górna krawędź najazdowa umożliwia łatwiejszy wjazd bez niszczenia opon. Dostępna gama promieni łuków pozwala na
stosowanie krawężników najazdowych w wielu newralgicznych miejscach bez konieczności ich docinania.

KRAWĘŻNIKI NAJAZDOWE ŁUKOWE
STRONA
PRODUKTU

H
B

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]
15/22/78
r=1,5; 3; 5
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L

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

24

1,27
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY ŁUKOWY

KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY
Służy do rozgraniczania wysp dzielących środkowych i
bocznych oraz profilowania prostych odcinków dróg, przejść i
zjazdów.

H

15 cm
B

L

ilość na palecie
[szt.]

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

waga palety
[t]
KRAWĘŻNIK TRAPEZOWY

30/21-15/100

12

1,56

OBRZEŻA
KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA
Obrzeża chodnikowe są elementem wykończenia chodników, ścieżek, alejek parkowych itp. Duży wybór rozmiarów obrzeży
umożliwia zastosowanie ich zarówno w małych, prywatnych ogródkach, jak i przy budowie parkingów miejskich oraz dróg.

OBRZEŻA CHODNIKOWE
STRONA
PRODUKTU

H
L

B

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

5/25/100

48

1,41

6/20/100

48
39

1,34
1,09

6/25/100

48

1,70

8/20/100

42

1,60

8/30/100

33
27

1,75
1,46

12/25/100

24
18

1,70
1,30

OBRZEŻE CHODNIKOWE
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Ściek trójkątny
szary

elementY
ściekowe
Niezbędnym elementem podczas budowy drogi jest
zaprojektowanie właściwego odprowadzenia z niej
wody, ponieważ jej nadmiar może być niebezpieczny.
Firma ZIEL-BRUK® stworzyła produkty, dzięki którym
odprowadzenie wód deszczowych staje się niezwykle
proste i zarazem estetyczne.

ŚCIEK TRÓJKĄTNY

166

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

166

PŁYTA ŚCIEKOWA

167

elementY ściekowe
elementY ściekowe
Niezbędnym

elementem

podczas

budowy

drogi

jest

zaprojektowanie

właściwego

odprowadzenia z niej wody, ponieważ jej nadmiar może być niebezpieczny. Firma ZIEL-BRUK®
stworzyła produkty, dzięki którym odprowadzenie wód deszczowych staje się niezwykle
proste i zarazem estetyczne.

ŚCIEK TRÓJKĄTNY
Pozwala odprowadzić nadmiar wody z dróg i autostrad,

STRONA
PRODUKTU

zastępując przy okazji krawężnik, gdyż jest on zakończony
krawędzią pełniącą funkcję krawężnika drogowego.

18 cm

20 cm
50 cm

50 cm

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

50/18-20/50

16

1,52

50/18-20/33

16

1,00

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
Układany jest na łączeniach różnych powierzchni w celu

ŚCIEK TRÓJKĄTNY

STRONA
PRODUKTU

usunięcia nadmiaru wody np. z zatoczek autobusowych
i dróg miejskich.

8 cm

10 cm

28 cm

50 cm

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

ilość na palecie
[szt.]

28/10-8/50

64

166 elementY ściekowe

waga palety
[t]
ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
1,92

PŁYTA ŚCIEKOWA
Ścieki betonowe umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wody
z chodników, ulic, parkingów itp. Płyty dostępne są w różnych

STRONA
PRODUKTU

wymiarach: od małych ścieków do wbudowania przy domu aż
do dużych elementów ściekowych, niezbędnych przy budowie

15 cm

dróg i autostrad.

L

B

wymiary
B/H/L [cm]
r = [m]

ilość na palecie
[szt.]

waga palety
[t]

60/15/50

20

1,68

60/15/33

20

1,10

40/15/35

32

1,34

PłYTA śCIEKOWA

ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

elementY ściekowe 167
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PAMIĘTAJ!
OD JAKOŚCI PODBUDOWY, PODSYPKI I PRAC BRUKARSKICH ZALEŻY STABILNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ CAŁEJ NAWIERZCHNI.

I. KORYTOWANIE
Korytowanie
filowaniem

wykonujemy
i

wraz

zagęszczaniem

z

pro-

WYKONANIE KORYTA
ZAGĘSZCZANIE GRUNTU

SPADEK POPRZECZNY min. 2%
(dotyczy wszystkich warstw)
spadek min. 2%

podłoża.

W przypadku występowania poniżej dna
wykopu gruntów organicznych (np. humus,
torf) konieczna jest wymiana tego gruntu.
Wykonanie koryta – należy wbić paliki lub szpilki w rzędach równoległych do
osi nawierzchni. Rozmieszczenie palików lub szpilek w odstępach nie większych niż 10 m powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków do wytyczenia nawierzchni. Korytowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym min. 2% i podłużnym dostosowanym do projektowanej nawierzchni.
Bezpośrednio po wyprofilowaniu gruntu należy przystąpić do jego zagęszczania. Grunty spoiste (np. gliny) zagęszczać w stanie suchym (w przypadku
nadmiernego zawilgocenia do zagęszczenia przystąpić po jego naturalnym osuszeniu).

II. PODBUDOWA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
DROGI, CHODNIKA

Podbudowa stanowi warstwę konstrukcyjno-odsączającą i może być wykonana z kruszywa łamanego lub naturalnego żwirowo-otoczakowego stabilizowanego mechanicznie, gruntu stabilozowanego cementem i chudego betonu lub betonu zwykłego odpowiedniej klasy.

nawierzchnia 5-8 cm
podsypka 3-5 cm
podbudowa 15-40 cm
grunt rodzimy

Rodzaj podbudowy i grubość, która wynosi od 15 do 40 cm, zależą od panujących warunków
gruntowych oraz od przeznaczenia nawierzchni. Należy pamiętać, aby każdą warstwę podbudowy
wykonać ze spadkiem min. 2%, oraz aby warstwa podbudowy przed zagęszczeniem była grubsza
o 30-40%, niż wynika to z projektu.

W przypadku nawierzchni chodnika
warstwa podbudowy nie jest konieczna.

III. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży, aby zredukować docina-

RYS. A - WBUDOWANIE OBRZEŻA

Kr

nie kostek brukowych i płyt tarasowych.

warstwy 3-5 cm po zagęszczeniu. Spadek podłużny obrzeży powinien być zgodny z projektowanym spadkiem ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana
piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał poza tylną ścianą obrzeża należy

Obrzeże
chodnikowe

zagęścić. Spoiny między elementami nie powinny przekraczać 1 cm.

Podsypka

15-40 3-5
cm
cm

1 cm

3-5 cm

a) Obrzeża (rys. A) ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej o grubości

b) Krawężniki (rys. B)   ustawić na ławie betonowej z oporem. Ławę betonową wykonuje się
w szalowaniu o wymiarach jak na rysunku B. Koryto pod ławę powinno odpowiadać wy-

RYS. B - WBUDOWANIE KRAWĘŻNIKA

miarom i ewentualnie konstrukcji szalunku. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Do wykonania ławy nale-

Krawężnik drogowy

ży stosować beton klasy minimum C12/15. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony

15 cm

1 cm

chodnikowe

Odległość górnej powierzchni krawężnika od nawierzchni drogi powinna wynosić:
Podsypka
•

10 - 12 cm dla krawężników 15 x 30 cm

•

2 - 3 cm dla krawężników najazdowych 15 x 22 cm (na wjazdach do posesji)

168 PORADY TECHNICZNE

12 cm

30 cm

Obrzeże
czać 1 cm i należy je wypełnić żwirem, piaskiem lub specjalną elastyczną
mrozoodporną masą.

15 cm

tem przepuszczalnym i starannie zagęszczona. Spoiny krawężników nie powinny przekra-

15-40 3-5
cm
cm

3-5 cm

chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem lub miejscowym grun-

30 cm

Ława z oporem
z betonu C-12/15

PORADNIK UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ I PŁYT TARASOWYCH
PORADY TECHNICZNE

IV. Podsypka
Na warstwie konstrukcyjnej (podbudowie) układa się podsypkę. Podsypka może być wykonana

GRUBOŚĆ PODSYPKI
od 3 do 5 cm po zagęszczeniu

z piasku o odpowiedniej granulacji, może być żwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0-4 mm lub piaskowo-cementowa.
Całkowita grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3-5 cm.

podsypka 3-5 cm

Betonowe kostki brukowe ułożone na warstwie podsypki powinny wystawać 0,5-1 cm powyżej
projektowanej rzędnej nawierzchni, a po procesie zagęszczania następuje właściwe osadzenie
oraz wyrównanie różnic wysokości kostek powstających w procesie produkcji betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych w dopuszczalnych tolerancjach wymiarów zgodnie z normami

PROFILOWANIE NA PROWADNICACH
Z RUR STALOWYCH

(NORMY PN-EN 1338:2005 i PN-EN 1339:2005). Powyższe nie dotyczy płyt tarasowych, których się nie zagęszcza.
Podsypka piaskowa (zalecana) powinna być układana w stanie wilgotnym w temp. > 0 °C.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a dopiero po naciśnięciu palcami
podsypka ma się rozsypywać. Profilowanie (wyrównywanie) podsypki wykonujemy łatą z deski
opartej na prowadnicach z rur stalowych ułożonych wzdłuż krawędzi układanej nawierzchni (jako
prowadnice można traktować również ustawione uprzednio obrzeża lub krawężniki). Rozścieloną podsypkę profilujemy (utrzymując odpowiednie spadki min. 2 %) i zagęszczamy, następnie

PROFILOWANIE NA „PROWADNICACH”
Z OBRZEŻY LUB KRAWĘŻNIKÓW

dosypujemy i kolejny raz profilujemy, już bez zagęszczania. Po czym układamy nawierzchnię
z betonowej kostki brukowej. Zagęszczanie odbywa się za pomocą zagęszczarki wibracyjnej.
Zalecana również podsypka żwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0-4 mm stanowi bardzo dobrą podsypkę do stosowania szczególnie w warunkach zimowych i nie jest łatwo wymywana przez wodę.
Zastosowanie podsypki piaskowej czy żwirowo-piaskowej, w razie ewentualnych prac remontowych, ułatwia rozbieranie nawierzchni wybudowanych z kostek czy płyt betonowych.
Podsypkę piaskowo-cementowo stosuje się z zasady na obszarze wokół studzienek tj. w miejscach
wzmożonej naturalnej penetracji wody. Podsypkę piaskowo-cementową przygotowuje się w betoniarkach, w stosunku objętościowym 1 : 4 (cement : piasek) przy współczynniku W/C (Woda/Cement)
= 0,25-0,35, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie. Rozścielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m,
w takim przypadku po ułożeniu i zagęszczeniu nawierzchni z kostki brukowej należy polać ją
wodą w takiej ilości, aby woda mogła zwilżyć całą grubość podsypki. Całkowite zagęszczenie
nawierzchni musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce piaskowo-cementowej!
UWAGA!
Przy podsypce piaskowo-cementowej istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia wykwitów
wapiennych na powierzchni ułożonych produktów betonowych, a nawierzchnie z kostek i płyt
betonowych układane na takiej podsypce należą do trudno rozbieralnych podczas prac remontowych (rozebrany materiał może nie nadawać się do ponownego wbudowania).
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V. UKŁADANIE
Aby uniknąć koncentracji kolorów należy układać kostki z minimum trzech palet z tej samej partii produkcyjnej mieszając jednocześnie produkty
z poszczególnych warstw.
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

PRAWIDŁOWE

NIEPRAWIDŁOWE

Z TRZECH PALET

UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ

UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ

dobrze (mieszanie z kilku palet)

źle (niemieszanie z kilku palet)

Układanie kostki brukowej rozpoczynamy od sprawdzenia zgodności dostaw z zamówieniem: wzór, kolor, ilość.
Kostkę układa się około 0,5 - 1 cm wyżej od projektowanej rzędnej nawierzchni, ponieważ po zagęszczeniu podsypka zagęszcza się, a materiał osiada
i następuje wyrównanie nawierzchni. Podczas układania nie należy chodzić po podsypce.

Kostki brukowe i płyty tarasowe należy

PRAWIDŁOWE

NIEPRAWIDŁOWE

układać luźno.

SPOINY 3-5 MM

BRAK SPOINY

3-5 mm

Układanie na ścisk może spowodować łamanie
się krawędzi i pękanie brukowych elementów
betonowych.   Pionowe dystanse są elementem pomocniczym w celu zapewnienia spoin
od 3 do 5 mm.

źle (kostki
stykają się)
Linię fug/spoin
kontrolujemy
listwą lub sznur-

źle (kostki stykają się)

dobrze (kostki nie stykają się)

źle (kostki stykają się)

dobrze (kostki nie stykają się)

kiem w odstępach 1-2 m.

Zalecamy układanie kostki tak, aby dłuższy bok kostki był ułożony prostopadle lub po przekątnej do kierunku ruchu pojazdów. Tak ułożona kostka
korzystniej przenosi obciążenia dynamiczne powstające wskutek ruchu pojazdów.
Kostki brukowe i płyty tarasowe należy układać stroną dociętą do ustawionych obramowań lub elementów stałych.

kierunek ruchu POJAZDÓW

ułożenie po przekątnej

ułożenie prostopadłe

do kierunku ruchu pojazdów

WAŻNE!

Docinanie kostek brukowych do elementów stałych
PRAWIDŁOWE dOCINANIE KOSTEK BRUKO-

NIEPRAWIDŁOWE dOCINANIE KOSTEK BRUKO-

WYCH DO ELEMENTÓW STAŁYCH

WYCH DO ELEMENTÓW STAŁYCH

źle

źle

dobrze

dobrze

Docinanie kostek brukowych do elementów stałych

źle

dobrze

źle

źle
dobrze

dobrze

W trakcie prowadzenia prac brukarskich, szczególnie na etapie układania elementów betonowych, należy utrzymywać względny porządek i nie
dopuścić do zabrudzenia układanej nawierzchni z kostek brukowych i płyt betonowych np. gliną, czarnoziemem, mieszankami zapraw, cementem
itd. naniesionymi przez buty czy sprzęt budowlany. Takie zabrudzenia mogą być trudne lub niemożliwe do usunięcia i mogą mieć negatywny wpływ
na ostateczny efekt wizualny całej nawierzchni z elementów betonowych i należy pamiętać, że nie są podstawą do reklamacji.
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VI. ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI

ZAGĘSZCZANIE (UBICIE) NAWIERZCHNI

Ubijanie kostki brukowej wykonujemy w stanie suchym po całkowitym jej oczyszczeniu.
Zagęszczenie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)
z osłoną z tworzywa sztucznego o wadze max. 150 kg. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez wibrowanie w kierunku
wzdłużnym kostki.  Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii
materiału, by zminimalizować naturalnie występujące różnice kolorystyczne. Nawierzchnię na podsypce piaskowej można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Natomiast nawierzchnię
na podsypce piaskowo-cementowej po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  Po upływie od 2 tygodni (przy tempera-

Zagęszczanie kostki brukowej

turze średniej otoczenia nie niższej niż 15 CO) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię

wykonujemy w stanie suchym

należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

po całkowitym jej oczyszczeniu.

VII. SPOINOWANIE / FUGOWANIE
Szerokość spoin/fug pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi lub płytami tarasowymi powinna
wynosić od 3 do 5 mm. Do spoinowania należy stosować drobny piasek płukany 0-2 mm, piasek

WYPEŁNIENIE SPOIN

łamany 0-2, 1-2 mm lub gotowe mieszanki fug. Materiał do spoinowania/fugowania powinien być
drobny, płukany i bez zanieczyszczeń (bez frakcji pylastych i bez gliny). Zawartość pyłów czy gliny
może doprowadzić do trwałego zabrudzenia kostek brukowych czy płyt tarasowych. Wypełnienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą. Wmiecenie papki piaskowej wykonujemy szczotkami względnie rozgarniaczkami
z piórami gumowymi. Nie należy wcierać w produkty betonowe materiału do spoinowania oraz nie
dopuszczać do dłuższego zalegania piasku na powierzchni kostek i płyt, gdyż mogą na nich pozostać nieodwracalne przebarwienia.
WAŻNE!
Niewłaściwie wykonane prace brukarskie tj. m.in.: źle dobrana i wykonana podbudowa oraz podsypka, brak spadków na każdej warstwie, zbyt
ścisłe ułożenie produktów betonowych, źle dobrany i nieuzupełniany materiał do spoinowania mogą spowodować m.in.:
•

szczerbienie się krawędzi elementów betonowych (np. przy zbyt ścisłym ułożeniu),

•

pękanie elementów betonowych (np. przy nierównomiernie rozsypanej i zagęszczonej podbudowie i podsypce),

•

klawiszowanie elementów betonowych (np. przy niewłaściwie dobranej i wykonanej podbudowie i podsypce),

•

zwiększenie ryzyka pojawienia się wykwitów wapiennych i plam opadowych (np. przy braku odpowiednich spadków),

•

zapadanie lub wybrzuszanie się nawierzchni z elementów betonowych (np. przy nierównomiernie rozsypanej i zagęszczonej podbudowie
i podsypce),

•

pojawianie się trudnych do usunięcia zabrudzeń (np. przez glinę w materiale do fugowania lub przy braku ochrony produktów betonowych
w trakcie prac brukarskich czy budowlano-remontowych),

•

zarysowania powierzchni elementów betonowych (np. przez nieoczyszczenie elementów betonowych przed procesem zagęszczania lub zagęszczanie bez odpowiednich nakładek)

Powyższe prowadzi do zniszczenia i nieestetycznego wyglądu wykonanej nawierzchni i może być zasadnym powodem do nieuznania przez producenta elementów betonowych ewentualnej reklamacji.
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WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA ZIEL-BRUK®
Przed zakupem i wbudowaniem produktów ZIEL-BRUK® należy zapoznać się z zaleceniami producenta.
NORMY EUROPEJSKIE
Produkty ZIEL-BRUK® spełniają wymagania norm europejskich: PN-EN 1338:2005, PN-EN 1339:2005, PN-EN 1340:2004, PN-EN 13198:2005,
PN-EN 771-3+A1:2015-10 i PN-EN 14992+A1:2012.
ILOŚĆ / KOLOR / USZKODZENIA
Produkty ZIEL-BRUK® należy sprawdzić niezwłocznie (do 5 dni) po dostarczeniu na budowę i:
•
•
•

Porównać wymiary, ilość oraz kolor dostarczonych produktów z zamówieniem.
Zalecamy zakup materiału jednego wzoru ze zbliżonych okresów produkcji (informacja o partii produkcji znajduje się na etykiecie dołączanej
do każdej palety z produktami).
Należy sprawdzić czy produkty nie mają żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Po 5 dniach od momentu dostarczenia produktów na budowę reklamacje z tytułu zgodności materiału z zamówieniem (ilość i kolor) oraz
ewentualnych uszkodzeń nie będą uznawane.
SKŁADOWANIE NA PLACU BUDOWY
•
•
•
•

Nie należy składować piętrowo palet z płytami tarasowymi oraz z elementami ogrodzeń, obrzeży i krawężników oraz eko-ażurem.
Palety z produktami ZIEL-BRUK® należy składować na równym, poziomym podłożu. Składowanie na nierównym podłożu może spowodować
uszkodzenia mechaniczne i mocne zarysowania elementów.
Palety z produktami ZIEL-BRUK® należy składować w oryginalnym opakowaniu, chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabezpieczyć
(np: przykrywając je folią budowlaną) przed kontaktem z błotem, mieszanką betonową lub innymi substancjami, które mogą zanieczyścić lub
uszkodzić produkty.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe składowanie produktów. Niewłaściwe składowanie/paletowanie produktów
ZIEL-BRUK® w miejscach do tego nieprzystosowanych może spowodować utratę zdrowia lub życia oraz doprowadzić do trwałych uszkodzeń
produktów (pęknięcia, złamania, szczerbienia itd.).

NALOTY WAPIENNE
Wykwity w postaci białych plam mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych
procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania. Wykwity wapienne nie mają szkodliwego wpływu na
właściwości użytkowe produktów i nie są uważane za istotne (NORMA PN-EN 1338:2005; PN-EN 1339:2005; PN-EN 1340:2004).
KOLORYSTYKA PRODUKTÓW W MATERIAŁACH REKLAMOWYCH I NA EKSPOZYTORACH
Towar zamówiony może odbiegać kolorystycznie od prezentowanego na ekspozycji czy w materiałach reklamowych. Prezentowana kolorystyka
poszczególnych produktów na ekspozytorach w Punktach Sprzedaży oraz w materiałach reklamowych ma charakter poglądowy. Produkty
dostarczone na inwestycję mogą różnić się od widzianych próbek. Rozkład poszczególnych kolorów na produkcie w kolorach mix nigdy nie jest
taki sam dzięki czemu każda inwestycja z naszych produktów jest niepowtarzalna. Różnice w jednolitości zabarwienia betonowych elementów
wibroprasowanych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia nie są
uważane za istotne (NORMA PN-EN 1338:2005; PN-EN 1339:2005; PN-EN 1340:2004). Powyższe w żaden sposób nie wpływa na wysoką jakość
dostarczonych produktów i nie podlega reklamacji.
ZAPOBIEGANIE MIEJSCOWEJ KONCENTRACJI KOLORÓW
Aby zminimalizować występowanie skupisk koloru i różnych odcieni należy układać produkty tego samego rodzaju z jednej partii produkcyjnej
i zawsze układać z minimum trzech palet mieszając jednocześnie produkty z poszczególnych warstw:
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ Z TRZECH PALET

dobrze (mieszanie z kilku palet)

źle (niemieszanie z kilku palet)

Powyższa zasada ma zastosowanie również przy wbudowywaniu elementów ogrodzeń, ścian i murów.
PRODUKTY USZLACHETNIANE: POSTARZANE, ŚRUTOWANE, ŁUPANE
Technologiczne procesy uszlachetniania betonu mogą powodować różnice w wyglądzie poszczególnych elementów, tj.:
•
•
•

Produkty ANTYCZNE w technologii postarzania charakteryzują się nieregularną, zarysowaną powierzchnią oraz łamanymi krawędziami
(widoczne są mniejsze lub większe ubytki);
Produkty SHOT w technologii śrutowania mogą wykazywać delikatną zmienność efektu śrutowania powierzchni na jednym elemencie
i/lub poszczególnych elementach;
Produkty SL w technologii łupania wyróżnia niepowtarzalne łupanie/łamanie poszczególnych ścian produktów
(bardziej wystające lub bardziej wklęsłe łupnięcia).

Powyższe jest naturalną i charakterystyczną cechą dla zastosowanych technologii co stanowi o oryginalnym wyglądzie tych produktów
i nie podlega reklamacji.
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UŻYTKOWANIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PRODUKTÓW ZIEL-BRUK®
NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH I PŁYT TARASOWYCH NIE WYMAGA SPECJALNYCH ZABIEGÓW, JEDNAK
NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ NIŻEJ WYMIENIONYMI ZALECENIAMI, BY UTRZYMAŁA SWÓJ IDEALNY WYGLĄD.
TRWAŁOŚĆ I STABILNOŚĆ
Trwałość i stabilność nawierzchni zależy od prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej podbudowy i podsypki oraz właściwie dobranego materiału
nawierzchni. Dla ruchu pieszego stosuje się kostkę lub płyty betonowe o grubości 4–8 cm. Na powierzchniach obciążonych ruchem samochodów
zalecamy stosować grubość kostek brukowych od 8 cm.
ODŚNIEŻANIE
Zalecamy zrezygnować z posypywania solą nawierzchni wykonanych ze szlachetnych elementów betonowych oraz płyt tarasowych. Stosowanie
soli może prowadzić do zmian na powierzchni tj. odprysków czy przebarwień. Alternatywnie można posypać nawierzchnię np. grysem o ziarnistości
2/5 mm bez frakcji pylastej i glin. W przypadku nawierzchni przeznaczonych dla ruchu samochodowego przepuszczających wodę, nie wolno
stosować soli i substancji rozpuszczających lód, gdyż spływająca z nich woda może trafić do wód gruntowych. Odśnieżanie ostrymi narzędziami
(łopaty, kilofy itp.) może spowodować nieodwracalne uszkodzenia struktury wierzchniej produktów betonowych, dlatego należy używać narzędzia
z plastikową lub gumową osłoną. Śnieg należy zmiatać zanim zostanie ubity.
NAPRAWY I PIELĘGNACJA
Podczas użytkowania należy sprawdzać czy fugi są całkowicie wypełnione i w razie potrzeby uzupełnić odpowiednim materiałem (piaskiem
naturalnym 0-2 mm, piaskiem łamanym 0-2 mm lub gotowymi mieszankami fug). Materiał do spoinowania/fugowania powinien być drobny, płukany
i bez zanieczyszczeń (bez frakcji pylastych i bez gliny). Zawartość pyłów czy gliny może doprowadzić do trwałego zabrudzenia kostek brukowych czy
płyt tarasowych.
Na posesjach, przy których brak jest asfaltowej lub wybrukowanej infrastruktury drogowej należy szczególnie utrzymywać w czystości
nawierzchnię wykonaną z elementów betonowych. Zanieczyszczenia tj. pył, kurz, ziemia, nanoszone przez wiatr, obuwie lub koła pojazdów lub
w inny sposób wchodzą w strukturę elementów betonowych powodując ich zabrudzenie co jest nieuniknionym efektem eksploatacji nawierzchni
i nie może być podstawą roszczeń z tego tytułu. W przypadku takich zabrudzeń elementy betonowe należy czyścić niezwłocznie przy pomocy
szczotki ryżowej o twardym włosiu i bieżącej wody.
W przypadku trudnych zabrudzeń np. olejem, winem, resztkami zaprawy, rdzą lub zaplamieniem przez liście lub kwiaty, zalecamy zastosować
specjalne środki do czyszczenia o odpowiednim składzie dostępne w hurtowniach i marketach budowlanych i postępować wg zawartej na nich
instrukcji.
W przypadku przeprowadzania prac remontowo-budowlanych np. na elewacji oraz prac zakładania i pielęgnacji ogrodów nawierzchnię i mury
z betonu należy zabezpieczyć np. folią i taśmą, gdyż zabrudzenia powstałe wskutek tych prac mogą być bardzo trudne lub niemożliwe do usunięcia.
Na nawierzchniach i murach mogą pojawić się od strony północno-wschodniej w miejscach zacienionych, zalesionych lub wilgotnych porosty
z mchu. Należy je usuwać specjalnymi środkami do usuwania mchu dostępnymi w hurtowniach budowlanych i postępować zgodnie z zaleceniami
producenta preparatu.
IMPREGNACJA
Nawierzchnie i ogrodzenia betonowe można impregnować środkami chemicznymi, aby zminimalizować wystąpienie zabrudzeń lub pojawianie się
mchów. Jednak należy pamiętać, iż mogą one zmienić barwę elementów betonowych oraz zmniejszyć przepuszczalność wody, dlatego należy
przeprowadzić próbę danego środka na niewielkiej powierzchni. Impregnowana powierzchnia musi być wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń,
gdyż zabieg impregnacji może utrwalić istniejące zabrudzenia. Środki do impregnacji powierzchniowej betonu (kostek brukowych, płyt tarasowych,
ogrodzeń) dostępne są w marketach i hurtowniach budowlanych. Przed przystąpieniem do impregnacji należy dokładnie przeczytać instrukcję
i postępować zgodnie z zaleceniami producenta impregnatu.
Generalnie do czyszczenia i impregnacji nawierzchni wykonanych z elementów betonowych nie powinno się stosować silnych środków
chemicznych, które mogą uszkodzić trwale strukturę elementów betonowych jak i zanieczyścić środowisko naturalne.
ŚLADY UŻYTKOWANIA
Kostki i płyty betonowe są przede wszystkim produktami użytkowymi, również gdy mamy do czynienia z produktami Szlachetnymi. Podawane
przez producenta zalecenia zastosowania dla ruchu pieszego czy samochodowego dotyczą przede wszystkim wytrzymałości na statyczne czy
dynamiczne obciążenia pod warunkiem prawidłowo wykonanej podbudowy i podsypki. Powstawanie na powierzchni kostki brukowej i płyt
betonowych śladów użytkowania poprzez działanie czynników mechanicznych i atmosferycznych jest czymś normalnym i nieuniknionym
i nie podlega reklamacji.
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GWARANCJA JAKOŚCI ZIEL-BRUK ®
GWARANCJA JAKOŚCI ZIEL-BRUK®

FIRMA ZIEL-BRUK® od zawsze na pierwszym miejscu stawia jakość swoich produktów i zadowolenie klienta. Od lat dokładamy wszelkich starań aby mogli się Państwo
cieszyć jak najdłużej z zakupionych w naszej
firmie produktów.

nazwa produktu
FABRYKA
/ SALON SPRZEDAŻY
kolor
Płoty

ZIEL-BRUK® GWARANTUJE KUPUJĄCEMU JAKOŚĆ SPRZE-

4.

W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest
zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobu

DAWANYCH WYROBÓW ZGODNIE Z DOKUMENTAMI OD-

i natychmiastowego poinformowania ZIEL-BRUK MAKARE-

NIESIENIA.

WICZ bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. - przez złożenie pisemnej
reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej

Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane)

stwierdzonymi wadami producent nie ponosi kosztów

dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych okre-

rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.

ślanych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 roku.

5.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania produktu, Kupujący powinien złożyć niezwłocznie reklamację

Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane

na piśmie w miejscu zakupu produktów lub bezpośrednio

przez ZIEL-BRUK MAKAREWICZ oraz

w dziale sprzedaży firmy ZIEL-BRUK MAKAREWICZ bądź

ZIEL-BRUK Sp. z o.o. wynosi 3 lata.

ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona

1.

MAKAREWICZ bądź ZIEL-BRUK Sp. z o.o. Termin ten może

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZIEL-BRUK

Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod wa-

ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodat-

runkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
2.

kowych ekspertyz.

Firma ZIEL-BRUK MAKAREWICZ oraz ZIEL-BRUK Sp. z o.o.
jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli

6.

3.

Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest

Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty
odniesienia:

kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
•

wykwity w postaci białego nalotu,

•

odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.

7.

Wyroby niepełnowartościowe, tzw. II gatunek nie są objęte

przedstawienie przez kupującego:
•

oryginału faktury zakupu wyrobów,

•

dokumentów WZ w oryginale,

•

etykiety wyrobu znajdującej się przy każdej palecie
dostarczonego produktu.
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gwarancją.

8.

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mechaniczne
wyrobów powstałe w wyniku:

•

niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,

•

niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,

•

niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej wbudowania

9. Brak liniowości ułożonej powierzchni nie może być podstawą
do reklamacji, jeżeli wykonawca nie zastosował spoin, których
wielkość nie zależy od rodzaju kostki brukowej a powinna
wynosić od 3 mm do 5 mm.

zakupionych wyrobów
•

niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem,

•

niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.

WAŻNE INFORMACJE:
•

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

•

Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych w katalogu produktów może odbiegać od rzeczywistości.

•

Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian poszczególnych produktów oraz opisów, a także nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne błędy w składzie i druku.

•

Dystanse, które posiadają prawie wszystkie kostki brukowe nie służą do uzyskania wymaganej szerokości spoin, a tylko są
elementem pomocniczym.

•

Zdjęcia zamieszczone w tym folderze pokazują przykładowe zastosowanie produktów ZIEL-BRUK® i mają charakter poglądowy.

•

Informacje i przykładowe ilustracje zawarte w niniejszym opracowaniu zostały starannie dobrane przy wykorzystaniu całej wiedzy
firmy ZIEL-BRUK®, jednakże ostateczne ustalenie przydatności jakichkolwiek informacji lub materiałów na własny użytek i sposób
ich wykorzystania jest obowiązkiem użytkownika.

•

W każdym indywidualnym przypadku należy odnieść się do obowiązujących przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz do
projektu zagospodarowania terenu.

WARUNKI SPRZEDAŻY

każdy użytkownik przed podjęciem
decyzji o zakupie produktów
ZIEL-BRUK® zobowiązany jest do
zapoznania się z aktualnymi
Warunkami Sprzedaży, zaleceniami
i instrukcjami producenta
dostępnymi na www.zielbruk.pl
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projekt: chilistudio.pl
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Fabryka / k. Zielonej Góry
ZIEL-BRUK MAKAREWICZ

Fabryka / Gorzów Wlkp.
ZIEL-BRUK SP. Z O.O.

ul. Lubuska 28, Płoty
66-016 Czerwieńsk

ul. Mosiężna 27
66-400 Gorzów Wlkp.

T: 68 327 85 04
M: 504 292 430
E: ploty@zielbruk.pl

T: 95 726 15 12 [18]
M: 513 083 508
E: gorzow@zielbruk.pl

instagram.com/ziel_bruk
facebook.com/zielbrukpl

www.zielbruk.pll

katalog produktów
ziel-bruk®

cennik produktów
ziel-bruk®

www.skalalubuska.pl

www.skaladekoracyjna.pl
sklep online

www.zielbruk.pl
/allanblock/

