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Szanowni Państwo
Zarówno kostki brukowe, jak i płyty mają co najmniej kilka niezaprzeczalnych zalet, które wyróżniają je spośród 

innych typów nawierzchni: trwałość, styl, różnorodność... Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie chcemy podkreślić 

związki z naturą, a jednocześnie zachować ład i harmonię.

Jesteśmy pewni, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania. Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezento-

wane w katalogu warianty form i kolorów to jedynie reprezentacja naszych możliwości - z przyjemnością nie tylko 

doradzimy Państwu najlepszy wybór, ale i zrealizujemy indywidualne zamówienia. Pozostajemy do Państwa dyspo-

zycji i serdecznie zapraszamy do lektury...
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Kostki dekoracyjne pełnią głównie funkcję 
dekoracyjną, ale mają też znakomite wła-
ściwości użytkowe: zapewniają trwałość, 
wygodę i jak żadna inna forma nawierzchni 
wnoszą niepowtarzalny styl.Kostki 
dekoracyjne sprawdzają się w rozmaitych 
zastosowaniach, tworząc alejki, podjazdy 
czy place.

Kostki  
dekoracyjne
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Wybierając kostkę o strukturalnej 
powierzchni nadajemy otoczeniu 
bardziej naturalny charakter. Jedną 
z głównych zalet takiego wykończenia 
jest oryginalny wygląd, który dodatko-
wo wydobywa nowe oblicze koloru. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania 
się z ofertą naszych kostek dekora-
cyjnych. Przeglądając liczne warianty 
stylistyczne i kolorystyczne, prosimy 
pamiętać, że to nie koniec naszych 
możliwości. Gotowi jesteśmy odpowie-
dzieć na każde Państwa zapotrzebo-
wanie.

Zapraszamy do konsultacji.
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Grosseto 

Prostota i trwałość

Nowoczesna postać płyty betonowej 
w dużym formacie. Dostępna w gru-
bości 10 cm. Doskonale nadaje się 
na miejskie place i przestrzeń wokół 
budynków.

Przystosowana do ruchu kołowego.

Grosseto  |  Mix  |  A6s Marago Grosseto  |  Mix  |  A8 Mocca

A6s Marago

Standard

Mix

A8 Mocca

Grafit

900 x 600

Grubość [cm] 10

Paleta [m2] 7,56

Ilość warstw 7

Waga palety [kg] 1760

Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie
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Bergamo
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Elegancja i trwałość

Dostępna w dużym formacie kostka 
Bergamo stanowi doskonałe wykoń-
czenie posesji jak i tarasów. Łączy 
awangardowy styl ze szlachetnym 
minimalizmem.

Bergamo  |  Mix  |  A6 Marago Bergamo  |  Mix  |  A8 Mocca

Grubość [cm] 8

Paleta [m2] 7,7

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1400

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

A6 Marago

Mix

A8 Mocca

a 800 x 500, b 800 x 400, c 800 x 300

Wymiary [mm]
cba 

Standard

Szary Grafit
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Ribena
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Ogrom możliwości

Ekskluzywna i niezwykle praktyczna 
płyta, pozwala na komponowanie zróż-
nicowanych i eleganckich nawierzchni.  
Jej dodatkowym atutem jest możliwość 
doboru grubości – 4 bądź 8 cm.

Ribena  |  Mix  |  A6 Marago ciemne Ribena  |  Mix  |  A5 Toffi

A4 Czekolada ciemna

A6 Marago ciemne

A4 Czekolada jasna

A6 Marago jasne

Mix

A5 Toffi

A8 Mocca

Grubość [cm] 8

Ilość na palecie [szt] 12

Paleta [m2] 3,83

Ilość warstw 1

Waga palety [kg] 700

Wydajność [szt/m2] 3,13

Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Standard

Biały Grafit

800 x 400
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Esperia
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Precyzja formy

Jej wielowymiarowe kształty nadają 
nowoczesny charakter powierzchni.  
Ze względu na swoją grubość przysto-
sowana jest do ruchu pojazdów lekkich.

Esperia  |  Mix  |  A5 Toffi Esperia  |  Mix  |  A8 Mocca

Grubość [cm] 8

Paleta [m2] 8,5

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1560

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

A4 Czekolada

Mix

A5 Toffi

A6 Marago A8 Mocca

a 210 x 210 (2 szt.), a 420 x 210 (1 szt.),  

a 420 x 420 (2 szt.), a 640 x 420 (2 szt.)

Wymiary [mm]
dcba

Standard

Płukany

Szary

Biały Grafit

Grafit
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Esperia 
Trawertyn
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Naturalna forma

Porowata faktura kostki naturalnie 
odwzorowuje prawdziwy kamień 
trawertyn.  
Duże kształty idealnie wpisują się 
w nowoczesne aranżacje.  
Dobrze sprawi się także w kompozy-
cjach utrzymanych w południowym 
klimacie.

Esperia Trawertyn  |  Mix  |  A6s Marago Esperia Trawertyn  |  Mix  |  A5s Toffi

a 210 x 210 (2 szt.), a 420 x 210 (1 szt.),  

a 420 x 420 (2 szt.), a 640 x 420 (2 szt.)

Wymiary [mm]
dcba

Grubość [cm] 8

Paleta [m2] 8,5

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1560

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

A5s Toffi

Mix

A6s Marago

18 19
K

os
tk

i d
ek

or
ac

yj
ne



Aprilia 
Gładka

Komfort użytkowania

Kostka Aprilia Gładka to doskonałe 
połączenie komfortu użytkowania 
i piękna. Sprawdzi się zarówno na pod-
jeździe do garażu, podejściu do domu 
czy na tarasie. Ze względu na stosunko-
wo wąskie szczeliny, stanowi znakomite 
podłoże dla mebli ogrodowych.

Aprilia Gładka  |  Mix  |  A6 Marago

A4 Czekolada

A1

Złota jesień

Mix

A5 Toffi

A3

A6 Marago A8 Mocca

 a 600 x 160 (2 szt.), b 600 x 220 (4 szt.) 

c 600 x 280 (2 szt.)

a b c
Grubość [cm] 8

Paleta [m2] 8,5

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1560

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Wymiary [mm]

Standard

SzaryBiały Grafit
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Aprilia 
Gładka

Aprilia Gładka  |  Mix  |  A5 Toffi

Aprilia Gładka  |  Mix  |  A8 Mocca

Aprilia Gładka  |  Złota Jesień  |  A1 Aprilia Gładka  |  Mix  |  A6 Marago
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Aprilia 
Płomieniowana
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Komfort użytkowania

Aprilia Płomieniowana to kostka 
wyróżniająca się dużym formatem. 
Powierzchnia sprawia, iż kostka ma 
nieograniczone możliwości łączenia 
i kreowania ekskluzywnych aranżacji. 
Aprilia Płomieniowana to propozycja 
dla tych, którzy szukają harmonijnej 
i luksusowej architektury w ogrodzie, na 
tarasie i wokół domu.

Aprilia Płomieniowana  |  Mix  |  A8 Mocca

A4 Czekolada

Złota jesień

Mix

A5 Toffi

A1

A6 Marago A8 Mocca

 a 600 x 160 (2 szt.), b 600 x 220 (4 szt.) 

c 600 x 280 (2 szt.)

a b c
Grubość [cm] 8

Paleta [m2] 8,5

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1560

Wymiary [mm]

wykończenie z 
mikrofazą

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

płomieniowanie
impregnowanie

Standard

SzaryBiały Grafit
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Aprilia Płomieniowana  |  Mix  |  A5 Toffi

Aprilia Płomieniowana  |  Mix  |  A6 Marago

Aprilia Płomieniowana  |  Mix  |  A8 Mocca Aprilia Płomieniowana  |  Mix  |  A4 Czekolada

Aprilia 
Płomieniowana
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Aprilia 
Strukturalna
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Komfort użytkowania

Kostka Aprilia Strukturalna to doskonała 
propozycja dla osób poszukujących 
nowoczesnych dużych formatów 
z delikatną strukturą w formie fali na 
powierzchni kostki.  
Powierzchnia sprawia, że kostka jest 
unikalna i niestandardowa, stanowi 
dekorację samą w sobie.

Aprilia Strukturalna  |  Mix  |  A8 Mocca

A4 Czekolada

Złota jesień

Mix

A5 Toffi

A1

A6 Marago A8 Mocca

Grubość [cm] 8

Paleta [m2] 8,5

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1560

 a 600 x 160 (2 szt.), b 600 x 220 (4 szt.) 

c 600 x 280 (2 szt.)

a b c
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Standard

SzaryBiały Grafit
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Aprilia Strukturalna  |  Mix  |  A8 Mocca

Aprilia Strukturalna  |  Mix  |  A8 Mocca Aprilia Strukturalna  |  Mix  |  A8 Mocca

Aprilia Strukturalna  |  Mix  |  A6 Marago

Aprilia 
Strukturalna
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Latina Format przestrzeni

Kostka Latina to alternatywa dla 
zwolenników większych płyt wykorzy-
stywanych na podwórkach przydomo-
wych, placach, podjazdach, rynkach 
miejskich itp.

Latina  |  Mix  |  A6 Marago

A4 Czekolada

A6 Marago

Mix

Złota Jesień

A5 Toffi

A8 Mocca

A1

Grubość [cm] 7

Paleta [m2] 11,52

Ilość na palecie [szt] 32

Waga palety [kg] 1900

Wydajność [szt/m2] 2,78

 a 600 x 600

a
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Standard

Szary Grafit
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Latina  |  Mix  |  A8 Mocca

Latina  |  Mix  |  A8 Mocca

Latina  |  Mix  |  A8 MoccaLatina  |  Złota Jesień  |  A1

Latina
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Via  
Stelle

Komfort użytkowania

Kostka Via Stelle doskonale sprawdzi się 
na reprezentacyjnych, wielometrażo-
wych placach. Płaska powierzchnia oraz 
gabaryty kostki sprawiają, że idealnie 
nadaje się ona na wykończenia tarasów.

Via Stelle  |  Mix  |  A8 Mocca

Grubość [cm] 7

Paleta [m2] 11,7

Ilość warstw 10

Waga palety [kg] 1920

samochody 
ciężarowe +15 ton 

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane powierzchnie 
postarzane

wykończenie bez fazy 
impregnowanie

A5 ToffiA4 Czekolada

A4 Czekolada

Mix

Młotkowany

Złota Jesień

A6 Marago A8 Mocca

A5 Toffi

A3A1

 a 230 x 150, b 240 x 210, c 270 x 150, d 300 x 210, e 330 x 150,  

f 340 x 270, g 350 x 210, h 360 x 150, i 360 x 210, j 390 x 210,  

k 390 x 270, l 440 x 210, m 460 x 270

a

h i j k l m

b c d e f g Wymiary [mm]

Standard

Szary

Brąz

Grafit

Żółty

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały

Czerwony

36 37
K

os
tk

i d
ek

or
ac

yj
ne



Via Stelle  |  Mix  |  A8 Mocca

Via Stelle  |  Mix  |  A5 Toffi

Via Stelle  |  Złota Jesień  |  A3

Via  
Stelle
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Via Stelle  |  Standard  |  Grafit

Via Stelle  |  Mix  |  A6 Marago

Via Stelle  |  Płukany  |  Grafit

Via  
Stelle

K
os

tk
i d

ek
or

ac
yj

ne
40 41



Slavia
W klimacie Włoch

Faktura płyty tarasowej Slavia przy-
pomina naturalny kamień. Choć płyta 
przeznaczona jest głównie do realizacji 
tarasów, z powodzeniem sprawdza się 
również przy większych powierzch-
niach.

Slavia  |  Mix  |  A5 Toffi

A5 ToffiA4 Czekolada

A7 Wanilia

Mix

Złota Jesień

A6 Marago

A8 Mocca

A1

Grubość [cm] 6,5

Paleta [m2] 10,6

Ilość warstw 10

Waga palety [kg] 1540

 a 210 x 210, b 420 x 210, c 420 x 420, d 640 x 420

a b c d
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Standard

Szary Grafit
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Slavia  |  Mix  |  A4 Czekolada

Slavia  |  Mix  |  A5 Toffi

Slavia  |  Mix  |  A6 MaragoSlavia  |  Mix  |  A8 Mocca

Slavia

K
os

tk
i d

ek
or

ac
yj

ne
44 45



Bravia
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Piękny szczegół

Kostka Bravia to kwadratowa płyta 
o niewielkich rozmiarach. To co zwraca 
w niej uwagę szczególnie, to rzeźbiar-
sko wymodelowana warstwa wierzchnia 
idealnie oddająca fakturę naturalnego 
kamienia.

Bravia  |  Mix  |  A8 Mocca

A5 ToffiA4 Czekolada

A7 Wanilia

Mix

Złota Jesień

A6 Marago

A8 Mocca

A1

Grubość [cm] 6,5

Paleta [m2] 12

Ilość warstw 10

Waga palety [kg] 1720

 a 200 x 200

a
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Złota Jesień i Mix - te gatunki kostki Bravia przynoszą 
łącznie kilkanaście wariantów kolorystycznych...

Wybrali już Państwo odpowiedni rodzaj? Jeśli nie, 
zapraszamy do konsultacji.

Standard

Szary Grafit
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Bravia  |  Mix  |  A7 Wanilia

Bravia  |  Mix  |  A5 Toffi  |  Mix  |  A4 Czekolada

Bravia  |  Mix  |  A8 MoccaBravia  |  Mix  |  A4 Czekolada

Bravia
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Eko 
Prostokąt

K
os

tk
i d

ek
or

ac
yj

ne

Natura z techniką

Forma kostki, która doskonale nadaje 
się do układania na parkingi zielone, 
podjazdy czy alejki w ogrodach. Jej 
atutem jest możliwość zasypania 
żwirem czy kamieniem ozdobnym przez 
co wygląda bardzo efektownie.

Eko Prostokąt  |  Mix  |  A8 Mocca Eko Prostokąt  |  Mix  |  A6 Marago

Grubość [cm] 8

Paleta [szt] 120

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1480

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

400 x 200 

Wymiary [mm]

Mix

A8 MoccaA6 MaragoA4 Czekolada
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Eko 
Kwadrat
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Natura z techniką

Forma kostki, która doskonale nadaje 
się do układania na parkingi zielone, 
podjazdy czy alejki w ogrodach. Jej 
atutem jest możliwość zasypania 
żwirem czy kamieniem ozdobnym przez 
co wygląda bardzo efektownie.

Eko Kwadrat  |  Standard  |  Grafit Eko Kwadrat  |  Mix  |  A4 Czekolada

200 x 200 
Grubość [cm] 8

Paleta [szt] 240

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1440

Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Standard

Mix

A4 Czekolada

GrafitSzary
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Florencja

Piękna i trwała

Kostka Florencja to jedna 
z najnowszych kostek 
w kolekcji. Ze względu na 
niestandardowe rozmiary 
oraz dużą ilość kształtek 
tworzy bardzo nowo-
czesne powierzchnie 
podjazdów oraz placów 
parkingowych.

Florencja  |  Mix  |  A8 Mocca

Grubość [cm] 8

Paleta [m2] 9,2

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1600

samochody 
ciężarowe +15 ton 

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie bez fazy 

powierzchnie 
postarzane

impregnowanie

A6 MaragoA5 Toffi

A4 Czekolada

A4 Czekolada

A5 Toffi

Mix

Młotkowany

Złota Jesień

A8 Mocca

A8 Mocca

A1

 a 160 x 160, b 180 x 160, c 200 x 160, d 220 x 160, e 280 x 160, f 200 x 180, 

g 240 x 180, h 280 x 180, i 200 x 200 , j 240 x 200, k 280 x 200,  

l 200 x 220, m 240 x 220, n 280 x 220,  

a

h i j k l m n

b c d e f g
Wymiary [mm]

Standard

Szary Grafit
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Florencja  |  Mix  |  A8 Mocca

Florencja  |  Mix  |  A6 Marago

Florencja  |  Złota Jesień  |  A1

Florencja
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Ravenna
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Klasyczna elegancja

Klasyczna forma i minimalistyczny 
design to główne zalety kostki Ravenna.

Stanowi naturalne tło dla każdego 
rodzaju architektury.

Ravenna  |  Mix  |  A4 Czekolada Ravenna  |  Mix  |  A4 Czekolada i A5 Toffi

A4 Czekolada

Mix

Standard

A5 Toffi

A6 Marago A8 Mocca

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 11,5

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1580

Szary Grafit

 a 180 x 200, b 180 x 300, c 180 x 400, d 220 x 200, 

e 220 x 300, f 220 x 400

fedcba
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Płukany

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

SzaryBiały
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Rossano   
Gładkie

Klasyczna elegancja

Rossano Gładkie to elegancka kostka 
znakomicie sprawdzająca się na chodni-
kach, alejkach w ogrodzie czy miejscach 
wypoczynku. Bogactwo dostępnych 
kolorów daje możliwość realizacji nawet 
najbardziej wyszukanych projektów. 
Prosty i klasyczny kształt pozwala na 
układanie bezpretensjonalnych wzorów.

Rossano Gładkie  |  Mix  |  A8 Mocca

A4 Czekolada

Złota jesień

Mix

A5 Toffi

A1

A6 Marago A8 Mocca

Płukane
Standard  

/ Mix

Płukane / 
Standard  

/ Mix

Grubość [cm] 6 6 8

Paleta [m2] 12 11,5 9,2

Ilość warstw 12 12 8

Waga palety [kg] 1640 1560 1650

wykończenie z 
mikrofazą

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane
impregnowanie

 a 100 x 200, b 200 x 200 

c 200 x 300

a b c
Wymiary [mm]

Standard

Szary Grafit

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały
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Rossano Gładkie  |  Płukany  |  Żółto-kremowy

Rossano Gładkie  |  Płukany  |  Biały

Rossano Gładkie  |  Mix  |  A4 Czekolada  |  Płukany  |  Żółto-kremowy

Rossano  
Gładkie
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Rossano  
Strukturalne

Klasyczna elegancja

Rossano Strukturalne to kostka 
o prostym i funkcjonalnym kształcie. 
Klasyczna forma i delikatna struktura na 
powierzchni to główne zalety tej kostki. 
Stanowi ona naturalne tło dla każdego 
rodzaju architektury.

Rossano Strukturalne  |  Mix  |  A6 Marago

A4 Czekolada

Złota jesień

Mix

A5 Toffi

A1

A6 Marago A8 Mocca

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 11,5

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1560

wykończenie z 
mikrofazą

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane
impregnowanie

 a 100 x 200, b 200 x 200 

c 200 x 300

a b c
Wymiary [mm]

Standard

Szary Grafit

64 65
K

os
tk

i d
ek

or
ac

yj
ne



Rossano Strukturalne  |  Standard  |  Grafit

Rossano Strukturalne  |  Złota Jesień  |  A1 Rossano Strukturalne  |  Mix  |  A6 Marago i A8 Mocca

Rossano Strukturalne  |  Mix  |  A6 Marago

Rossano 
Strukturalne
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Akropolis  
Mikrofaza
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Klasyczne wzornictwo

Akropolis Mikrofaza to kostka o fakturze 
przypominającej stary bruk.  
Cechuje ją delikatna mikrofaza na 
krawędzi. Znakomicie prezentuje się 
w klasycznych aranżacjach , jak i wokół 
nowoczesnych budynków.

Akropolis Mikrofaza  |  Mix  |  A8 Mocca

A4 Czekolada

A1

Złota jesień

Mix

A5 Toffi

A3

A6 Marago A8 Mocca

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 13

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1720

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane wykończenie z 
mikrofazą

powierzchnie 
postarzane

impregnowanie

 a 105 x 140, b 123 x 140, c 140 x 140, d 158 x 140, 

e 175 x 140, f 193 x 140, g 210 x 140

a b c d e f g
Wymiary [mm]

Standard

Płukany

Szary

Brąz

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Czerwony Grafit

Orange Żółty

Biały
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Akropolis  
Mikrofaza
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Akropolis Mikrofaza  |  Złota Jesień  |  A1

Akropolis Mikrofaza  |  Mix  |  A6 Marago

Akropolis Mikrofaza  |  Mix  |  A4 Czekolada

70 71



samochody 
ciężarowe -15 tony

samochody 
ciężarowe +15 ton 

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane

wykończenie bez fazy powierzchnie 
postarzane

impregnowanie

Akropolis  

Klasyczne wzornictwo

Kostka Akropolis dzięki klasycznej 
formie i falistej fakturze przypomina 
stary bruk.  
Z powodzeniem sprawdza się jako 
nawierzchnia podjazdów, nadając im 
stylowy i niepowtarzalny charakter.

Kostkę Akropolis cechuje brak fazy 
na brzegach, co zwiększa komfort jej 
użytkowania. Zapraszamy do zapo-
znania się ze specyfikacją techniczną 
kostki i jej wariantami kolorystycznymi. 
Zachęcamy również do bezpośrednich 
konsultacji.

Akropolis  |  MIx  |  A6 Marago

A4 Czekolada

A1

Złota jesień

Mix

Młotkowany

A5 Toffi

A3

A6 Marago

A4 Czekolada

A8 Mocca

A5 Toffi

Grubość [cm] 6 / 8

Paleta [m2] 13 / 8,7

Ilość warstw 12 / 8

Waga palety [kg] 1720 / 1520

 a 105 x 140, b 123 x 140, c 140 x 140, d 158 x 140, 

e 175 x 140, f 193 x 140, g 210 x 140

a b c d e f g
Wymiary [mm]

Standard

Szary

Brąz

Czerwony Grafit

Orange Żółty

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały
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Akropolis  
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Akropolis  |  Mix  |  A8 Mocca 

Akropolis  |  Mix  |  A4 Czekolada

Akropolis  |  Mix  |  A5 ToffiAkropolis  |  Mix  |  A6 Marago
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Akropolis  
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Akropolis  |  Młotkowany  |  Mix  | A4 Czekolada  |  Mix  |  A5 Toffi

Akropolis  |  Złota Jesień  |  A1

Akropolis  |  Mix  |  A8 Mocca
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Siła natury

Granit duży gładki to niezwykle 
funkcjonalny kształt trapezu. Większe 
rozmiary elementów pozwalają subtel-
nie różnicować efekt ułożenia. Kostka ta 
znakomicie sprawdza się jako wykoń-
czenie przy większych powierzchniach.

A4 Czekolada

Mix

A5 Toffi

A6 Marago A8 Mocca

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 11,3

Ilość warstw 10

Waga palety [kg] 1460

 a 110 x 133 x 120, b 90 x 113 x 120, c 120 x 143 x 120, 

d 80 x 103 x 120, e 100 x 123 x 120

a b c d e
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Kostki z posypką z kruszywa naturalnego, kostki 
w kolorystyce mieszanej (mix) lub jednolitej. 

Grupa kostek Granit duży gładki to cała paleta 
możliwości aranżacyjnych. Prosimy o zapoznanie się 
z danymi technicznymi i wariantami kostek. Czekamy 
na Państwa ewentualne pytania.

Granit duży 
gładki

Granit duży gładki  |  Płukany  |  Grafit i biały

Standard

Szary

Brąz

Czerwony Grafit

Orange

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały
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Granit duży 
strukturalny

Siła natury

Granit duży strukturalny to niezwykle 
funkcjonalny kształt trapezu. Większe 
rozmiary elementów pozwalają subtel-
nie różnicować efekt ułożenia. Kostka ta 
znakomicie sprawdza się jako wykoń-
czenie przy większych powierzchniach.

Granit duży strukturalny  |  Mix  |  A8 Mocca  |  Płukany  |  Brąz

A4 Czekolada

Mix

A5 Toffi

A6 Marago A8 Mocca

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 11,3

Ilość warstw 10

Waga palety [kg] 1460

 a 110 x 133 x 120, b 90 x 113 x 120, c 120 x 143 x 120, 

d 80 x 103 x 120, e 100 x 123 x 120

a b c d e
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Kostki z posypką z kruszywa naturalnego, kostki 
w kolorystyce mieszanej (mix) lub jednolitej. 

Grupa kostek Granit duży strukturalny to cała paleta  
możliwości aranżacyjnych. Prosimy o zapoznanie  
się z danymi technicznymi i wariantami kostek.  
Czekamy na Państwa ewentualne pytania.

Standard

Szary

Brąz

Czerwony Grafit

Orange

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały
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Granit duży strukturalny  |  Mix  |  A4 Czekolada i A5 Toffi

Granit duży strukturalny  |  Mix  |  A6 Marago Granit duży strukturalny  |  Mix  |  A5 toffi

Granit duży strukturalny  |  Płukany  |  Brąz i żółto-kremowy

Granit duży 
strukturalny
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Granit  
gładki

Siła natury

Kostki z tej grupy cechuje nie tylko 
trwałość, ale i niewielki rozmiar ułatwia-
jący tworzenie wyszukanych wzorów.

Kostki z posypką z kruszywa natural-
nego, kostki w kolorystyce mieszanej 
(mix) lub jednolitej. Grupa kostek 
Granit gładki to cała paleta możliwości 
aranżacyjnych. Prosimy o zapoznanie 
się z danymi technicznymi i wariantami 
kostek. Czekamy na Państwa  
ewentualne pytania.

Granit gładki  |  Mix  |  A8 Mocca

A4 Czekolada

Mix

Złota jesień

A5 Toffi

A1

A6 Marago A8 Mocca

Grubość [cm] 6 / 8

Paleta [m2] 9,8 / 7,9

Ilość warstw 10 / 8

Waga palety [kg] 1280 / 1300

samochody 
ciężarowe -15 tony

samochody 
ciężarowe +15 ton 

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane

powierzchnie 
śrutowane

powierzchnie 
postarzane

wykończenie bez fazy 
impregnowanie

 a 53 x 70 x 91, b 63 x 80 x 91, c 73 x 90 x 91, 

d 83 x 101 x 91, e 93 x 111 x 91

a b c d e
Wymiary [mm]

Standard

Śrutowany

Szary Grafit

Biały

CzerwonyŻółty

BrązOrange

Grafit

Czerwony

ŻółtyBrąz

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały
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Granit gładki  |  Mix  |  A8 Mocca

Granit gładki  |  Mix  |  A6 Marago

Granit gładki  |  Płukany  |  Żółto-kremowy i łosoś

Granit  
gładki
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Granit gładki  |  Płukany  |  Biały

Granit gładki  |  Płukany  |  Żółto-kremowy Granit gładki  |  Płukany  |  Biały

Granit gładki  |  Obijany  |  A4 Czekolada

Granit  
gładki
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Siena 

Wytrzymała prostota

Dzięki zróżnicowanym wielkościom 
poszczególnych elementów, każdą 
nawierzchnię wykonaną ze Sieny cechu-
je dynamiczny wygląd. Jej znak rozpo-
znawczy to prostota i wytrzymałość. 
Idealnie sprawdzi się jako nawierzchnia 
podjazdu pod garaż, miejsce parkingo-
we czy przydomowy taras..

Siena  |  Złota Jesień  |  A1

A4 Czekolada

Złota jesień

Mix

A5 Toffi

A1

A6 Marago A8 Mocca

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 10,7

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1400

 a 120 x 80, b 160 x 80, c 240 x 80, d 160 x 120, e 160 x 160, 

f 240 x 160, g 280 x 160

a b c d e f g Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Standard

Szary Grafit
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Siena  |  Mix  |  A5 Toffi

Siena  |  Mix  |  A5 Toffi  |  A4 Czekolada

Siena  |  Mix  |  A8 MoccaSiena  |  Mix  |  A4 Czekolada

Siena 
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W2 Szlachetna forma

Kostkę W2 cechuje szlachetny wygląd. 
Jej pofalowana nawierzchnia, kształt 
i kolorystyka sprawiają, że znakomicie 
sprawdza się w realizacjach starających 
się odtworzyć strukturę starego bruku.

W2  |  Złota Jesień  |  A1

A4 Czekolada

Złota jesień

Mix

A1

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 11,5

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1540 

A8 Mocca

 a 60 x 120, b 90 x 120, c 120 x 120

a b c
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane powierzchnie 
śrutowane

wykończenie z fazą 
impregnowanie

Standard

Szary GrafitCzerwony

Brąz

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały
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W2  |  Płukany  |  Brąz

W2  |  Płukany  |  Żółto-kremowy

W2  |  Płukany  |  Biały

W2 
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Złota jesień

Mix

A3A1

A5 Toffi

Gardena
Naturalna forma

Oryginalny wzór przypominający 
naturalny kamień, uzupełniony ciekawą 
kolorystyką może być wykorzystywany 
w alejkach ogrodowych, patiach oraz 
powierzchniach harmonizujących 
z naturalną roślinnością.

Gardena  |  Złota Jesień  |  A1 Gardena  |  Mix  |  A5 Toffi

ø  = 360 mm

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 11

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1320

Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie
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Standard

Śrutowany

Szary Grafit

Biały

CzerwonyŻółty

BrązOrange

Grafit

Czerwony

ŻółtyBrąz

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały

N1 

Wszechstronne zastosowanie

Kostka N1 ze względu na swoje szerokie 
zastosowanie należy do najczęściej 
stosowanych. Cieszy się szczególną 
popularnością wśród właścicieli 
domków jednorodzinnych, którzy 
wykorzystują ją zarówno do układania 
podjazdów, jak i alejek czy placów.

N1  |  Śrutowany  |  Grafit

A4 Czekolada

Złota jesień

Mix

A3A1sA1

Grubość [cm] 4 / 6 / 8

Paleta [m2] 17,6 / 11,2 / 9

Ilość warstw 16 / 10 / 8

Waga palety [kg] 1540 / 1440 / 1500

A5 Toffi

23 warianty kostki N1... Wybierz tą, która 
najbardziej Ci odpowiada. Poniżej prezentu-
jemy specyfikację techniczną kostki oraz jej 
warianty kolorystyczne.  
Jeśli mają Państwo wątpliwości, którą kostkę 
wybrać, służymy pomocą.

 a 88 x 118, b 118 x 118, c 178 x 118

a b c
Wymiary [mm]

samochody 
ciężarowe -15 tony

samochody 
ciężarowe +15 ton 

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z fazą 

powierzchnie płukane powierzchnie 
śrutowane

impregnowanie
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N1  |  Złota Jesień  |  A1s N1  |  Złota Jesień  |  A3

N1  |  Płukany  |  Biały i grafit

N1  |  Standard  |  GrafitN1  |  Standard  |  Grafit

N1 
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Złota jesień

A1

Standard

Śrutowany

Szary

Żółty

Biały

CzerwonyŻółty

BrązOrange

Grafit

Czerwony

Brąz

Grafit

Orange

Oliwka

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały

W1

Urok bruku

Kostka W1 imituje kamień naturalny 
i przeznaczona jest do realizacji dużych 
powierzchni z elementami małej 
architektury. Zastosowana na rynkach, 
promenadach czy placach targowych 
z powodzeniem zastąpi stary bruk.

W1  |  Śrutowany  |  Grafit W1  |  Śrutowany  |  Grafit

Grubość [cm] 8

Paleta [m2] 8,35

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1420

samochody 
ciężarowe +15 ton 

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z fazą powierzchnie płukane

powierzchnie 
śrutowane

impregnowanie

Wymiary [mm]

 a 66 x 132, b 132 x 132, c 157 x 132, d 191 x 132, e 217 x 132

a b c d e
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Złota jesień

A1

Standard

Szary Czerwony Grafit

R1
samochody 

ciężarowe -15 tony
odporność na mróz i 

sól / warunki 
atmosferyczne

impregnowanie
wykończenie z 

mikrofazą

Ład i harmonia

Prosta i elegancka kostka R1 znako-
micie sprawdzająca się jako materiał 
podstawowy i wykończeniowy tarasów, 
chodników czy alejek. Posiada gładką 
nawierzchnię i falowaną linię brzegową, 
co wyraźnie wpływa na wrażenie 
harmonii i ładu.

R1  |  Standard  |  Grafit R1  |  Złota Jesien  |  A1s

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 12,9

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1600

Wymiary [mm]

 a 90 x 118, b 120 x 118, c 178 x 118

a b c
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C1 Kalipso
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Nieograniczone możliwości

Kostka C1 dzięki swoim kształtom i mnogości kolorów daje nieograniczone możliwości 
aranżacyjne. Znajdzie zastosowanie zarówno w posesjach prywatnych, jak i w sferach 
publicznych jako nawierzchnia chodników, alejek czy placów.

Klasyczna geometria

Kostka Kalipso znakomicie sprawdza się w tworzeniu prostych, geome-
trycznych wzorów. Brak spoin pozwala kreować jednolite płaszczyzny. 
Kalipso ma szerokie zastosowanie - wybrana jest zarówno na podjazdy, 
jak i chodniki oraz alejki. Wyjątkowo pasuje do zabytkowego otoczenia

 a 57 x 114, b 114 x 114, c 172 x 114

198 x 49

Wymiary [mm]
Wymiary [mm]Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 12

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1550

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie
samochody osobowe 

- 3,5 tony
odporność na mróz i 

sól / warunki 
atmosferyczne

wykończenie bez fazy powierzchnie 
śrutowane

impregnowanie

a b c

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 12,9

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1677

Standard

Standard

Szary

Szary

Żółty

Zielony

Czerwony

Czerwony Brąz

Grafit

Brąz Orange

Oliwka Orange
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Standard

Śrutowany

Szary

Biały

CzerwonyŻółty

BrązOrange

Grafit

Czerwony Grafit

Orange

Płukany

Zółty

Grafit

Żółto-kremowy

Brąz

Szary

Łosoś

Biały

Brąz Oliwka

Granit 
Falisty

Naturalny detal

Kostka Granit Falisty to grupa kostek, 
które dzięki swej fakturze doskonale 
upodabniają się do kamienia  
naturalnego.

Granit Falisty  |  Standard  |  Brąz Granit Falisty  |  Śrutowany  |  Biały i żółty

Grubość [cm] 6

Paleta [m2] 10,9

Ilość warstw 12

Waga palety [kg] 1433

Wymiary [mm]

 a 54 x 60 x 84, b 64 x 70 x 84, c 74 x 81 x 84,  

d 84 x 92 x 84, e 94 x 102 x 84

a b c d e

samochody 
ciężarowe -15 tony

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane powierzchnie 
śrutowane

wykończenie bez fazy 
impregnowanie
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122
Tirano

118
Albena

116
Ribena

114
Sanida

w

Płyty tarasowe, jak wskazuje nazwa, 
przeznaczone są do realizacji tarasów. 
Jednak część z oferowanych przez nas 
wzorów znakomicie sprawdza się również 
przy większych powierzchniach , takich jak 
reprezentacyjne, wielometrażowe place.

Bogactwo form i kolorów, a także zróżni-
cowana faktura płyt tarasowych zapewnią 
Państwu dowolność w zakresie ich  
aranżacji.

Płyty  
tarasowe
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Mix

A5 ToffiA4 Czekolada

A8 MoccaA6 Marago

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

ruch pieszy

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

możliwość układania 
na wspornikach

glazurowanie impregnowanie

Płyta 
Sanida

P
ły

ty
 t

ar
as
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e

Powrót do natury

Płyty betonowe imitujące drewno to urokliwy 

materiał nawierzchniowy przypominający deskę. 

Doskonale nadaje się do układania na tarasach 

jak i w przydomowych ogrodach.

Imitacja prawdziwego drewna pozwala na stwo-

rzenie ciepłych i klimatycznych kompozycji.

Płyta Sanida  |  Mix  |  A5 Toffi Płyta Sanida  |  Mix  |  A8 Mocca  /  A5 Toffi

Grubość [cm] 4

Ilość na palecie [szt] 24

Paleta [m2] 7,68

Ilość warstw 1

Waga palety [kg] 720

Wydajność [szt/ m2] 3,13

Wymiary [mm]

800 x 400 x 40
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Ribena
Ogrom możliwości

Ekskluzywna i niezwykle praktyczna płyta, po-

zwala na komponowanie zróżnicowanych 

i eleganckich nawierzchni.  

Jej dodatkowym atutem jest możliwość doboru 

grubości – 4 bądź 8 cm.

Płyta Ribena  |  Glazurowana  |  Mix  |  A6 Marago ciemne

A4 Czekolada jasna

A6 Marago jasne

Mix

A4 Czekolada ciemna

A6 Marago ciemne

A5 Toffi

A8 Mocca

 a 800 x 400, b 400 x 400, c 600 x 600

Wymiary [mm]
a b c

400 x 400 x 40 mm 800 x 400 x 40 mm 600 x 600 x 40 mm 800 x 400 x 80 mm

Ilość na palecie [szt] 48 24 26 12

Paleta [m2] 7,68 7,68 9,36 3,84

Ilość warstw 1 1 1 1

Waga palety [kg] 760 740 880 700

Wydajność [szt/m2] 6,25 3,13 2,78 3,13

ruch pieszy odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

glazurowanie

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

możliwość układania 
na wspornikach

wykończenie z 
mikrofazą

impregnowanie

Standard

Szary Grafit
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Albena

Styl i elegancja

W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów 

powstała płyta tarasowa Albena.  

W odróżnieniu od pozostałych, posiada fazę, 

która nadaje łagodny wyraz powierzchni. Bogata 

kombinacja kolorów pozwala na uzyskanie 

wymarzonego efektu końcowego. Nowoczesne 

wzornictwo płyty zapewnia jej szeroką gamę 

zastosowań oraz pełną funkcjonalność i wygodę.

Płyta Albena  |  Mix  |  A5 Toffi

600 x 600

Wymiary [mm]

Mix

Standard

A5 Toffi

Grafit

A7 Wanilia

A8 Mocca

A4 Czekolada ciemna

Biały

A6 Marago ciemneA6 Marago jasne

A4 Czekolada jasna

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

ruch pieszy

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

możliwość układania 
na wspornikach

glazurowanie impregnowanie

Grubość [cm] 4

Ilość na palecie [szt] 26

Paleta [m2] 9,36

Ilość warstw 1

Waga palety [kg] 880

Wydajność [szt/ m2] 2,78
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Płyta Albena  |  Mix  |  A6 Marago ciemne

Płyta Albena  |  Glazurowana  |  Standard  |  Biały

Płyta Albena  |  Mix  |  A4 Czekolada jasnaPłyta Albena  |  Mix  |  A7 Wanilia

P
ły
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e Płyta 

Albena
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Tirano

Elegancja i trwałość...

W pełni gładkie powierzchnie są ponadczasowe 

i eleganckie. Te wymagania w najwyższym stop-

niu spełnia nowoczesny system płyt tarasowych 

Tirano. Kwadratowe kształty z wąskimi łącze-

niami, czyste kolory i gładka struktura to cechy 

tych płyt.

Płyty tarasowe z rodziny Tirano to gwarancja 

stylowej aranżacji. Płukana powierzchnia pod-

kreśla elegancję oraz ponadczasowy charakter 

przestrzeni. 

Płyta Tirano  |  Szlifowane  |  2130

Płukane

Standard

Grafit

Grafit

Biały gruboziarnisty

Żółto-kremowy

Szary

Naturalny  
gruboziarnisty

Łosoś

SzaryBiały

a 400 x 400, b 800 x 400, c 600 x 600

Wymiary [mm]
a b c

Standard / Płukane 400 x 400 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm

Grubość [cm] 4 4 4

Ilość na palecie [szt] 48 24 26

Paleta [m2] 7,68 7,68 9,36

Ilość warstw 1 1 1

Waga palety [kg] 780 820 920

Wydajność [szt/m2] 6,25 3,13 2,78

ruch pieszy odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

powierzchnie płukane ryflowanie

szlifowanie
glazurowanie

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

możliwość układania 
na wspornikach

Biały
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Tirano

Płyta Tirano  |  Szlifowane  |  1470

Szlifowane

1990 2030

1230 1350 1470

2450 3480

1950

11601040

224021302040

19201490

Szlifowane 400 x 400 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm

Grubość [cm] 3,6 3,6 3,6

Ilość na palecie [szt] 48 24 26

Paleta [m2] 7,68 7,68 9,36

Ilość warstw 1 1 1

Waga palety [kg] 780 820 920

Wydajność [szt/m2] 6,25 3,13 2,78

Zwiększone możliwości technologiczne naszego zakładu pozwoliły na stworzenie unika-
towej serii płyt o powierzchni szlifowanej wzbogaconej szlachetnymi grysami. Prezento-
wana płyta stanowi alternatywę dla wypełnienia powierzchni tarasów zadaszonych jak 
również biur, marketów itp.
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Płyta Tirano  |  Szlifowane  |  2130

Płyta Tirano  |  Szlifowane  |  2450

Płyta Tirano  |  Szlifowane  |  1950Płyta Tirano  |  Płukany  |  Biały
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e Płyta 

Tirano
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134
Stopnie łupane 7

136
Stopnie gładkie Royal

130
Stopnie łupane 15

w

Stopnie schodowe to jednobryłowe ele-
menty. Ich podstawową zaletą jest format 
oraz duża powierzchnia, dzięki czemu 
pozwalają na szybką zabudowę.

Idealnie łączą się z elementami łupanymi.

Stopnie  
schodowe
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e Stopnie 
łupane 15

Solidność na lata

Na Stopnie łupane 15 w naszej ofercie składają się 

schody o powierzchni płomieniowanej, śrutowa-

nej i szlifowanej. W połączeniu ich z pozostałym 

materiałem towarzą spójną całość. Zachęcamy 

do zapoznania się z ofertą.

Stopnie łupane 15  |  Mix  |  A5 Toffi

Biały

A4 Czekolada

A6 Marago

Grafit

Standard

Mix

A5 Toffi

A8 Mocca

105 x 33,5 x 15 cm

105 x 50 x 15 cm

120 x 35 x 15 cm

120 x 50 x 15 cm

Wymiary [cm] 120 x 35 x 15 120 x 50 x 15

Ilość na palecie [szt] 10 10

Ilość warstw 5 5

Waga palety [kg] 1520 2100

Wymiary [cm] 105 x 33,3 x 15 105 x 50 x 15

Ilość na palecie [szt] 15 10

Ilość warstw 5 5

Waga palety [kg] 1860 1800

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również Stopnie łupane szlifowane w tej samej 

kolorystyce co stopnie łupane oraz o specyfikacji podanej poniżej.
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Stopnie łupane 15  |  Mix  |  A4 Czekolada

Stopnie łupane 15  |  Mix  |  A6 Marago

Stopnie łupane 15  |  Mix  |  A8 MoccaStopnie łupane 15  |  Mix  |  A8 Mocca
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e Stopnie 
łupane 15
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łupane 7

Solidność na lata

Na Stopnie łupane 7 w naszej ofercie składają się 

schody o powierzchni płomieniowanej, śrutowa-

nej i szlifowanej. W połączeniu ich z pozostałym 

materiałem towarzą spójną całość. Zachęcamy 

do zapoznania się z ofertą.

Stopnie łupane 7  |  Mix  |  A4 Czekolada Stopnie łupane 7  |  Mix  |  A4 Czekolada

Biały

A4 Czekolada

Grafit

Standard

Mix

A5 Toffi

Wymiary [cm] 100 x 34 x 7

Ilość na palecie [szt] 10

Ilość warstw 5

Waga palety [kg] 490

A6 Marago A8 Mocca

134 135
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Biały

A4 Czekolada

Grafit

Standard

Mix

A5 Toffi

A6 Marago

St
op
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sc
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w

e Stopnie 
gładkie 
Royal

Stopnie gładkie Royal  |  Mix  |  A6 Marago  |  Standard  |  Biały i grafit  |  Mix | A5 Toffi Stopnie gładkie Royal  |  Mix  |  A6 Marago | Standard | Biały i grafit

Standard

Mix

Solidność na lata

Na Stopnie gładkie Royal w naszej ofercie 

składają się schody o powierzchni płomieniowa-

nej. W połączeniu ich z pozostałym materiałem 

towarzą spójną całość. Zachęcamy do zapozna-

nia się z ofertą.

Wymiary [cm] 120 x 35 x 15 100 x 37 x 7

Ilość na palecie [szt] 10 24

Ilość warstw 5 8

Waga palety [kg] 1520 1290
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159
Obrzeże 
standardowe

158
Obrzeże 
palisadowe

156
Obrzeże  
dekoracyjne

154
Krawężnik 
dekoracyjny

152
Opornik

150
Palisada okrągła

148
Palisada 

prostokątna

146
Palisada 

kwadratowa

144
Palisada łupana 7,5

140
Palisada łupana

w

To elementy wykańczające nawierzchnie 
brukowe, pozwalające w zależności od 
sposobu zabudowy nadać zróżnicowane 
formy obrzegowania.  
Materiały zakańczające doskonale wyod-
rębniają tereny zieleni od kostki brukowej.

Palisady 
i obrzegowania
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Palisada 
łupana

Elegancja i trwałość

Wysokość Palisady łupanej może sięgać nawet 

120 cm, co umożliwia tworzenie ścianek i murków 

oporowych. Palisady łupane powstają w tej 

samej technologii co ogrodzenia łupane i płytki 

elewacyjne - zastosowanie tych elementów na 

jednej posesji tworzy harmonijną i spójną całość.

Palisada łupana  |  Mix  |  A6 Marago

Biały

Standard

Mix

A4 Czekolada

A6 Marago

Grafit

A5 Toffi

A8 Mocca

Wymiary [cm] 15 x 10 x 35 15 x 11,5 x 35 15 x 11,5 x 52 15 x 13 x 35 15 x 13 x 52 15 x 13 x 100

Ilość na palecie [szt] 105 90 60 90 60 30

Ilość warstw 5 5 5 5 5 5 

Waga palety [kg] 1300 1260 1280 1440 1420 1380

Wymiary [cm] 15 x 13 x 30 15 x 13 x 60 15 x 13 x 120 22,5 x 13 x 30 22,5 x 13 x 60 22,5 x 13 x 120

Ilość na palecie [szt] 90 60 30 96 48 24

Ilość warstw 5 5 5 4 4 4

Waga palety [kg] 1200 1580 1520 1920 1920 1920

15 x 11,5 x 52 cm

140 141



Palisada łupana  |  Mix  |  A5 Toffi

Palisada łupana  |  Mix  |  A6 Marago

Palisada łupana  |  Mix  |  A8 MoccaPalisada łupana  |  Mix  |  A5 Toffi
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Palisada 
łupana
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Palisada 
łupana 7,5

Elegancja i trwałość

Palisada łupana umożliwia tworzenie ścianek 

i murków oporowych.  

Palisady łupane powstają w tej samej technologii 

co ogrodzenia łupane i płytki elewacyjne - zasto-

sowanie tych elementów na jednej posesji tworzy 

harmonijną i spójną całość.

Palisada łupana 7,5  |  Mix  |  A6 Marago Palisada łupana 7,5  |  Mix  |  A6 Marago

Biały

A4 Czekolada

Grafit

Standard

Mix

A5 Toffi

7,5 x 7,5 x 35 cm

Wymiary [cm] 7,5 x 7,5 x 35

Ilość na palecie [szt] 240

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1100

A6 Marago A8 Mocca
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Palisada 
kwadratowa

Stylowe przedzielenie

Palisada kwadratowa sprawdzi się wszędzie tam, 

gdzie priorytetem jest ład i porządek. Obrzeże 

doskonale wyodrębni tereny zieleni i podkre-

śli - jeśli zajdzie potrzeba - różnicę poziomów, 

sprawdzi się również jako materiał uzupełniający 

schody.

Palisada kwadratowa  |  Standard  |  Brąz Palisada kwadratowa  |  Standard  |  Grafit

Szary

Brąz

Czerwony

Standard

11,8 x 11,8 x 40 cm

Wymiary [cm] 11,8 x 11,8 x 40

Ilość na palecie [szt] 63

Ilość szt. na metr bieżący 8

Waga palety [kg] 780

Grafit
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Palisada 
prostokątna

Stylowe przedzielenie

Palisada prostokątna sprawdzi się wszędzie tam, 

gdzie priorytetem jest ład i porządek. Obrzeże 

doskonale wyodrębni tereny zieleni i podkre-

śli - jeśli zajdzie potrzeba - różnicę poziomów, 

sprawdzi się również jako materiał uzupełniający 

schody.

Palisada prostokątna  |  Standard  |  Grafit Palisada prostokątna  |  Standard  |  Brąz

BrązCzerwonySzary

Standard

16 x 10 x 40 cm

Wymiary [cm] 16 x 10 x 40

Ilość na palecie [szt] 55

Ilość szt. na metr bieżący 6,25

Waga palety [kg] 720

Grafit
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Palisada 
okrągła

Stylowe przedzielenie

Palisada okrągła to szczególnie eleganckie 

i wszechstronne obrzeże, które nie tylko efek-

townie wyodrębni pas zieleni (np. podkreślając 

różnice poziomów), ale ze względu na kształt 

umożliwa także zastosowanie łuków i krągłości.

Palisada okrągła  |  Standard  |  Grafit Palisada okrągła  |  Standard  |  Brąz

Szary

Brąz

Czerwony

Standard

 średnica 11 cm 

wysokość 40 cm

 średnica 11 cm  

wysokość 30 cm

Wymiary [cm] 30 40

Ilość na palecie [szt] 96 96

Ilość szt. na metr bieżący 11 11

Waga palety [kg] 560 700

Grafit
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Opornik

Wielofunkcyjne wykończenie

Opornik pełni funkcję dekoracyjnego obrzeża. 

Pozwoli wydzielić alejkę w ogrodzie, z powo-

dzeniem sprawdzi się na schody w domu i jako 

wykończenie tarasu.

Opornik  |  Mix  |  A8 Mocca Opornik  |  Mix  |  A4 Czekolada

Standard

Złota jesień

Mix

10 x 10 x 18 cm

Wymiary [cm] 10 x 10 x 18

Ilość na palecie [szt] 324

Waga palety [kg] 1180

Brąz

A6 Marago

Czerwony

A5 Toffi

Szary

A4 Czekolada

A3A1

A8 Mocca

Grafit
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Krawężnik 
dekoracyjny

Wykończenie jakością

Krawężnik dekoracyjny stosowany jest głównie 

na schody i podesty. Występuje w trzech rodza-

jach o zróżnicowanym kształcie, co umożliwia 

realizację z jego pomocą wyszukanych wzorów, 

w tym także linii falistych.

Krawężnik dekoracyjny  |  Mix  |  A8 Mocca Krawężnik dekoracyjny  |  Mix  |  A4 Czekolada

Standard

Mix

Złota jesień

Obijany
Wymiary [cm] 10 x 12,4 x 25

Ilość na palecie [szt] 168

Ilość warstw 105 - A, 42 - B, 21 - C

Waga palety [kg] 1020

A8 MoccaA6 Marago

Brąz

A4 Czekolada

A5 Toffi

Czerwony

A4 Czekolada

Szary

A3A1

A5 Toffi

* Minimalna ilość zamówienia:  

1 rząd z warstwy = A - 5 szt., B - 2 szt., C - 1 szt.

8/10 x 12,4  

x 25 cm

10/8 x 12,4  

x 25 cm

10/10 x 12,4  

x 25 cm

Grafit
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Obrzeże  
dekoracyjne

Stylowe przedzielenie

Obrzeże dekoracyjne to połączenie obrzeża 

z palisadą okrągłą.

Idealnie nadaje się do rozdzielenia nawierzchni 

z kostki brukowej do trawnika.

Polecamy także ich wykorzystanie na schody.

Obrzeże dekoracyjne  |  Standard  |  Grafit

Obrzeże dekoracyjne  |  Standard  |  GrafitObrzeże dekoracyjne  |  Standard  |  Grafit

Wymiary [cm] 6 x 28 x 50

Ilość na palecie [szt] 48

Waga palety [kg] 880

60 x 280 x 500 mm

Szary

Brąz

Czerwony

Standard

Grafit
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Obrzeże 
palisadowe

Obrzeże 
standardowe
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Decydujący szczegół

Spełnia podobną funkcję jak obrzeże tradycyjne czy dekoracyjne. Kształtem przypomina 
połączone ze sobą palisady. Jest doskonałym wykończeniem chodników i ścieżek.

Wymiary [cm] 6 x 20 x 75 6 x 20 x 100 8 x 25 x 100 8 x 30 x 100 12 x 25 x 100

Ilość na palecie [szt] 72 64 30 22 18

Waga palety [kg] 1480 1720 1340 1206 1160

Standard

BrązCzerwonySzary

6 x 47 x 28 cm

Standard

BrązCzerwonySzary

Grafit

Grafit

158 159Obrzeże palisadowe  |  Standard  |  Czerwony Obrzeże standardowe  |  Standard  |  Szary
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Daszek
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Daszek gładki

178
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172
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dekoracyjny

185
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prostokątny,  
Płyta 

podmurkowa, 
Łącznik
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łupane 8

168
Ogrodzenie 

łapane 12

164
Ogrodzenie  

łupane 16

162
Ogrodzenie 

gładkie Royal

184
Gazon

w

Znakomicie imitują kamień naturalny. 
Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie 
zechcemy podkreślić związki naszego 
domu czy ogrodu z naturą. Liczne formy 
i kolory umożliwiają aranżacje całych 
układów, dzięki czemu zachowamy spójny 
i konsekwentny styl.

Murki 
i ogrodzenia
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gładkie 
Royal

Piękno bezpieczeństwa

Nowoczesny system ogrodzeniowy, który cha-

rakteryzuje się prostymi kształtami. Delikatna 

linia fug podkreśla geometryczny charakter 

całości.

Ogrodzenie gładkie Royal  |  Mix  |  A6 Marago Ogrodzenie gładkie Royal  |  Standard  |  Biały

A5 Toffi

Biały

Standard

Wymiary [mm] Mix

A6 Marago

A8 MoccaA7 Wanilia

Grafit

Model S 50 P 50 P 25

Ilość na palecie [szt] 30 60 120

Waga palety [kg] 1071 1472 1580

Waga sztuki [kg] 35 24 13

500 x 200 x 200500 x 400 x 200

250 x 200 x 200

P 50S 50

P 25
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łupane 16

Piękno bezpieczeństwa

Modułowy system ogrodzenia łupanego powstał 

z myślą o sympatykach kamienia naturalnego - 

zarówno faktura, jak i kolor naszego produktu 

znakomicie go naśladują.

Klasyczna i harmonijna forma ogrodzenia łupa-

nego sprawia, że stosować można je bez względu 

na styl w jakim zrealizowano dom, ogród i ele-

menty małej architektury.

Imitacja naturalnego przekroju skały podkreśla 

niepowtarzalność formy.

Ogrodzenie łupane 16  |  Mix  |  A8 Mocca

A4 Czekolada

A1

Grafit

Standard

Wymiary [mm]

Mix

Złota jesień

A5 Toffi A6 Marago

A8 MoccaA7 Wanilia

A3

Model P 22 P 38 S 22 S 38 Płytka elewacyjna

Ilość na palecie [szt] 50 30 50 30

Waga palety [kg] 1060 960 1060 960

Waga sztuki [kg] 22 32 22 32 7

S 22

Płytka elewacyjna

S 38
380 x 220 x 160

a 120 x 220 x 160 

b 260 x 220 x 160

a 120 x 380 x 160 

b 260 x 380 x 160

380 x 50 x 160

380 x 380 x 160380 x 220 x 160

380 x 380 x 160

P 38P 22

a a
b b

Biały
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Ogrodzenie łupane 16  |  Mix  |  A6 Marago

Ogrodzenie łupane 16  |  Mix  |  A5 Toffi

Ogrodzenie łupane 16  |  Mix  |  A4 CzekoladaOgrodzenie łupane 16  |  Mix  |  A6 Marago
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ia Ogrodzenie 
łupane 16
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łupane 12

Piękno bezpieczeństwa

Modułowy system ogrodzenia łupanego powstał 

z myślą o sympatykach kamienia naturalnego - 

zarówno faktura, jak i kolor naszego produktu 

znakomicie go naśladują.

Klasyczna i harmonijna forma ogrodzenia łupa-

nego sprawia, że stosować można je bez względu 

na styl w jakim zrealizowano dom, ogród i ele-

menty małej architektury.

Imitacja naturalnego przekroju skały podkreśla 

niepowtarzalność formy.

Ogrodzenie łupane 12  |  Mix  |  A5 Toffi

Wymiary [mm]

S 22

Płytka elewacyjna

S 38
380 x 220 x 120

a 120 x 220 x 120 

b 260 x 220 x 120

a 120 x 380 x 120 

b 260 x 380 x 120

380 x 50 x 120

380 x 380 x 120380 x 220 x 120

380 x 380 x 120

P 38P 22

a ab b

Model P 22 P 38 S 22 S 38 Płytka elewacyjna

Ilość na palecie [szt] 60 36 60 36

Waga palety [kg] 980 880 980 880

Waga sztuki [kg] 16,5 24 16,5 24 5

A4 Czekolada

A1

Grafit

Standard

Mix

Złota jesień

A5 Toffi A6 Marago

A8 MoccaA7 Wanilia

A3

Biały
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łupane 8

Piękno bezpieczeństwa

Modułowy system ogrodzenia łupanego powstał 

z myślą o sympatykach kamienia naturalnego - 

zarówno faktura, jak i kolor naszego produktu 

znakomicie go naśladują.

Klasyczna i harmonijna forma ogrodzenia łupa-

nego sprawia, że stosować można je bez względu 

na styl w jakim zrealizowano dom, ogród i ele-

menty małej architektury.

Imitacja naturalnego przekroju skały podkreśla 

niepowtarzalność formy.

Ogrodzenie łupane 8  |  Mix  |  A8 Mocca

Wymiary [mm]

S 22

Płytka elewacyjna

S 38
380 x 220 x 80

a 120 x 220 x 80 

b 260 x 220 x 80

a 120 x 380 x 80 

b 260 x 380 x 80

380 x 50 x 80 

380 x 380 x 80380 x 220 x 80

380 x 380 x 80

P 38P 22

a ab b

Model P 22 P 38 S 22 S 38 Płytka elewacyjna

Ilość na palecie [szt] 100 60 100 60

Waga palety [kg] 1080 960 1080 960

Waga sztuki [kg] 11 16 11 16 3,5

A4 Czekolada

A1

Grafit

Standard

Mix

Złota jesień

A5 Toffi A6 Marago

A8 MoccaA7 Wanilia

A3

Biały
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dekoracyjny

Naturalny pejzaż

Bloczki dekoracyjne naśladują naturalny, ciosany 

kamień. W zestawieniu nie tylko z elementami 

łupanymi, ale i większością innych naszych 

produktów, z powodzeniem zapewnią Państwa 

ogrodowi niecodzienną atmosferę i styl.

Bloczek dekoracyjny  |  Mix  |  A8 Mocca Bloczek dekoracyjny  |  Mix  |  A5 Toffi

A4 Czekolada

A6 Marago

Standard

Wymiary [cm]
Mix

A5 Toffi

A8 Mocca

GrafitBiały

Model 19 x 15 x 22,5/15/7,5 32 x 15 x 22,5/15/7,5 19 x 13 x 15/7,5 32 x 13 x 15/7,5

Ilość na palecie [szt] 36 / 150 / 240 18 / 75 / 120 150 / 240 90 / 144

Ilość warstw na palecie 2 / 5 / 8 2 / 5 / 8 5 / 8 5 / 8

Waga palety [kg] 580 / 1440 / 1176 450 / 1320 / 1001 1320 / 1020 1280 / 1107

32 x 13 x 15/7,519 x 13 x 15/7,5

19 x 15 x 15/7,5 32 x 15 x 15/7,5
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Tradycyjna forma

Cegła łupana jest idealnym materiałem do 

budowy ogrodzeń, murków i elewacji. Innowa-

cyjna metoda produkcji sprawia, że cegła wraz 

z dużymi walorami estetycznymi nie traci nic na 

swojej wytrzymałości.

Cegła łupana  |  Mix  |  A8 Mocca Cegła łupana  |  Standard  |  Biały i grafit  /  Mix   |  A5 Toffi

A4 Czekolada

A6 Marago

Standard

Mix

A5 Toffi

A8 Mocca

GrafitBiały

23 x 11,5 x 7,5 cm

Wymiary [cm] 23 x 11,5 x 7,5

Ilość na palecie [szt] 256

Ilość warstw 8

Waga palety [kg] 1160
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Cegła łupana  |  Standard  |  Biały

Cegła łupana  |  Mix  |  A8 Mocca

Cegła łupana  |  Mix  |  A8 MoccaCegła łupana  |  Mix  |   A8 Mocca
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ia Cegła 
łupana
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Elegancja wykończenia

Okapnik to element wieńczący ogrodzenia 

i palisady. 

Ze względu na dużą liczbę wariantów kolo-

rystycznych łatwo dopasować go do innych 

produktów z naszej kolekcji.

Okapnik  |  Mix  |  A8 Mocca

A4 Czekolada

Biały

Standard

Wymiary [cm]

Mix

A5 Toffi

Grafit

A6 Marago A8 Mocca

100 x 31 x 784 x 31 x 7

46 x 46 x 7

4 stronnie łupany
Wymiary [cm] 84 x 46 x 7 84 x 31 x 7 84 x 23 x 7 46 x 46 x 7 46 x 31 x 7

Ilość na palecie [szt] 10 10 15 20 30

Ilość warstw 5 5 5 5 5

Waga palety [kg] 560 400 581 620 620

2 stronnie łupany
Wymiary [cm] 100 x 31 x 7 98 x 46 x 7 98 x 23 x 7 

Ilość na palecie [szt] 10 10 15

Ilość warstw 5 5 5

Waga palety [kg] 500 660 500
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gładki 
Royal

Piękne zwieńczenie

Gładko i precyzyjnie wykończony daszek z po-

wodzeniem sprawi się jako dekoracyjny element 

wykańczający słupki i podmurówkę ogrodzenia.

Daszek gładki Royal  |  Mix  |  A6 Marago Daszek gładki Royal  |  Mix  |  A5 Toffi

A5 Toffi

Standard

Wymiary [cm]

Mix

A6 Marago A7 Wanilia

A8 Mocca

GrafitBiały

Model 50 S 50 P

Ilość na palecie [szt] 60 120

Waga palety [kg] 1328 1376

50 x 20 x 550 x 40 x 5
50 S 50 P
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Piękne zwieńczenie

Gładko i precyzyjnie wykończony daszek 

z powodzeniem sprawdzi się jako dekoracyjny 

element wykańczający słupek ogrodzenia.

Daszek  |  Standard  |  Grafit Daszek  |  Standard  |  Brąz

A4 Czekolada

A6 Marago

Standard

Wymiary [mm]

Mix

A5 Toffi

A8 Mocca

BrązGrafit

Model 30 P 48 S Czterospadowy Czterospadowy łupany

Ilość na palecie [szt] 72 48 32 32

Waga palety [kg] 360 700 820 720

480 x 240 x 40

440 x 440 x 45

300 x 240 x 50

480 x 480 x 45

30 P

Czterospadowy

48 S

Czterospadowy łupany
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Standard Mix

Szary A4 CzekoladaCzerwony A5 Toffi

Brąz A6 Marago A8 MoccaGrafit
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Gazon 
prostokątny

Gazon  |  Mix  |  A5 Toffi Gazon prostokątny  |  Standard  |  Grafit

345 x 278 x 200 mm

500 x 395 x 300 mm

Ozdobna funkcjonalność

Gazon to wyjątkowo uniwersalny element małej architektury - można stosować go zarów-
no jako dekoracyjne obrzeże, jak i... donice ozdobne.

Mix

Złota Jesień

Standard

A1

Brąz

A6 Marago

Czerwony

A4 Czekolada

A3

A8 Mocca

Żółty

A5 Toffi

Szary

Model 34,5 x 27,8 x 20 50 x 39,5 x 30

Ilość na palecie [szt] 36 18

Waga palety [kg] 620 750

Płyta podmurówkowa

Łącznik
Wymiary [cm] 22 x 22 x 20 / 30 16,15 x 22 x 20 / 30

Ilość na palecie [szt] 64 / 48 64 / 48

Waga palety [kg] 960 / 1056 900 / 984

Wymiary [cm] 60 x 40 x 25

Ilość na palecie [szt] 16

Waga palety [kg] 820

Wymiary [cm] 20 / 30 x 246 20 / 30 x 239

Standard

Standard

Szary

Szary

Grafit
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Płyty ażu-
rowe 600 x 400 x 100 mm

300 x 400 x 80 mm

Grafit

Grafit

Ażur 
duży

P
ły
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Natura z techniką

Ażur duży pełni nie tyle fukcję dekoracyjną, co 

użytkową - z powodzeniem sprawdza się na stro-

mych podjazdach oraz jako wzmocnienie skarp, 

nasypów czy rowów melioracyjnych.

Ażur mały
Natura z techniką

Ażur mały pełni nie tyle funkcję dekoracyjną co 

użytkową. Jest mniej narażony na pęknięcia ze 

względu na swój mniejszy rozmiar. Doskonale 

nadaje się na podjazdy czy skarpy.

Ażur duży / Ażur mały  |  Standard  |  Szary

Szary

Brąz

Szary Czerwony Brąz

Czerwony

Standard

Standard

Wymiary [cm] 60 x 40 x 8 / 60 x 40 x 10

Ilość na palecie [szt] 50 / 40

Waga palety [kg] 1320 / 1320

Wymiary [cm] 30 x 40 x 8

Ilość na palecie [szt] 80

Waga palety [kg] 1240
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Standard

Szary

Czerwony

Grafit

Standard

Szary

Standard

Szary

Czerwony

Brąz

Grafit
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Kostka H1
Kostka przemysłowa H1 znajduje zastosowanie przy 
tworzeniu chodników, parkingów czy dróg. Oferujmy 
ją w wariantach z fazą i bez fazy, w pełnej gamie 
kolorów podstawowych, a także w wersji integracyjnej,  
z myślą o osobach niewidomych.

Kostka B1
Charakterystyczny i rozpoznawalny kształt kostki 
B1 obecny jest na powierzchniach dróg, parkingów 
i chodników. Kostka dostępna jest w podstawowych 
kolorach i w trzech formach: z fazą, mikrofazą i bez 
fazy.

Grubość [cm] 4 / 6 / 8

Paleta [m2] 17,28 / 11.88 / 8,64

Ilość warstw 16 / 11 / 8

Waga palety [kg] 1580 / 1580 / 1520

Grubość [cm] 6

Ilość połówek w warstwie 0 / 2 / 4

Paleta [m2] 11,8 / 12,2 / 12,6

Ilość warstw 11 / 11 / 11

Wydajność [kg] 1451 / 1501 / 1580

Grubość [cm] 8 / 10

Paleta [m2] 8,6 / 8,6

Ilość warstw 8 / 8

Waga palety [kg] 1500 / 1840

Krawężniki

Złota jesień

A1

100 x 100 mm

100 x 200 mm

96 x 162 mm

200 x 162 mm

prosty
Wymiary [cm] 12 x 25 x 100

20 x 30 x 100 

20 x 30 x 50

15 x 30 x 100 

15 x 30 x 50

Ilość na palecie [szt] 18 10 / 24 18 / 30

Waga palety [kg] 1160 1360 / 1524 1740 / 1480

najazdowy

skośny

Wymiary [cm] 15 x 22 x 100 20 x 22 x 100

Ilość na palecie [szt] 24 15

Waga palety [kg] 1780 1540

Wymiary [cm] 22 / 30 x 15 x 100 22 / 30 x 20 x 100

Ilość na palecie [szt] 12 8

Waga palety [kg] 1100 960

łukowy

Grubość [cm] 15 x 30 x 78 15 x 30 x 78

Ilość na palecie [szt] 12 15

Ilość warstw 960 1120

Promień r0,5 r1 / r3 / r5

1/4 1/8 1/24 1/40

Standard

Szary

OliwkaŻółty

Zielony

Czerwony

Brąz

Standard

Szary

Czerwony

Grafit

Grafit

Standard

Szary

OliwkaŻółty

Zielony

Czerwony

Brąz

Grafit

Brąz
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Informacje
Standard

Szary

Czerwony

Grafit

Brąz

Standard

Szary

Czerwony

Grafit

Brąz

Obrzeże standardowe

Bloczek betonowy

Płyta chodnikowa

Wymiary [cm] 24 x 38 x 12

Ilość na palecie [szt] 60

Waga palety [kg] 1420

Koryto ściekowe

Wymiary [cm] 6 x 20 x 75 6 x 20 x 100 8 x 25 x 100 8 x 30 x 100 12 x 25 x 100

Ilość na palecie [szt] 72 64 30 33 18

Waga palety [kg] 1480 1720 1340 1800 1160

Wymiary [cm] 30 x 33 x 10

50 x 35 x 20

50 x 35 x 18 60 x 50 x 15

Ilość na palecie [szt] 54 16 12

Waga palety [kg] 1120 1600 980

Wymiary [cm] 50 x 50 x 7 35 x 35 x 6 35 x 35 x 5

Ilość na palecie [szt] 40 99 126

Waga palety [kg] 1600 1680 1800
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Część specyfikacji naszych niektórych produktów przedstawiliśmy 
w formie graficznej. Poniżej znajduje się opis, dla poszczególnych znaków.

Specyfikacja

glazurowanie impregnowanie
Glazurowanie Impregnowanie

samochody osobowe 
- 3,5 tony

samochody 
ciężarowe -15 tony

samochody 
ciężarowe +15 ton 

ruch pieszySamochody osobo-

we -3,5 t

Samochody ciężaro-

we -15 t

Samochody ciężaro-

we +15 t

Ruch pieszy

powierzchnie 
śrutowane

powierzchnie 
postarzane

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

odporność na mróz i 
sól / warunki 

atmosferyczne

możliwość układania 
na wspornikachOdporność  

na warunki atmosferyczne

Możliwość układania  

na wspornikach

Powierzchnie śruto-

wane

Powierzchnie posta-

rzane

powierzchnie płukane produkty łupaneryflowanie płomieniowanie
Powierzchnie płu-

kane

Ryflowanie Płomieniowanie Produkty łupane

wykończenie bez fazy wykończenie z fazą wykończenie z 
mikrofazą

szlifowanie
Wykończenie bez 

fazy

Wykończenie z fazą Wykończenie z mi-

krofazą

Szlifowanie

Standard

Szary

Czerwony

Grafit

Standard

Szary
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1 . Sprzedaż i dostawa naszych wyrobów dla przedsiębiorstw i odbiorców indywidualnych odbywa się na 

podstawie niżej wymienionych dokumentów:

• umowa kupna-sprzedaży

• zamówienie przekazane faksem, telefonicznie, pocztą, e-mailem lub dostarczone osobiście

• przez zamawiającego

• zamówienie złożone przez indywidualnego odbiorcę osobiście w dziale sprzedaży.

2. Wyroby są sprzedawane na drewnianych paletach transportowych, owinięte folią i w razie potrzeby 

dodatkowo związane taśmą z tworzywa sztucznego. Palety podlegają kaucjonowaniu. Zwrot kaucji 

następuje po zdaniu palet w dobrym stanie technicznym, jednak nie później niż 60 dni od daty zakupu.  

Po przekroczeniu terminu 60 dni firma KOST-BET nie ma obowiązku odkupienia jej w cenie sprzedaży. Kupujący 

dokonuje zwrotu palet stosownie do miejsca ich odbioru. Wszystkie produkty firmy KOST-BET są pakowane 

zgodnie z zaleceniami Aprobaty Technicznej. Każda paleta z wyrobem posiada oznaczenie w postaci metryki 

towaru umieszczonej na folii, która to metryka – w przypadku reklamacji – winna być dostarczona do wniosku 

reklamacyjnego.

3. Niektóre typy kostek brukowych uzupełniają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz 

z kostkami podstawowymi, w ściśle określonej ilości na metr kwadratowy. Ewentualny nadmiar kostek 

brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie 

kostek podstawowych.

4. Zapotrzebowanie kostek brukowych na jeden metr kwadratowy układanej powierzchni, obejmuje także 

fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczone, że można z nich ułożyć powierzchnię zamówioną przy 

zachowaniu wymiaru siatki (należy uzgodnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej 

posiadają specjalne dystansowane występy o grubości około 1,5 mm, jednakże nie są one wystarczające, aby 

zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi 2 do 3 mm.

5. Ceny towarów obejmują załadunek wyrobów na środki transportu. Wyroby wysyłane muszą zostać 

odebrane pod względem ilościowym i jakościowym obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne 

uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzone na druku WZ.

6. Wszystkie produkty KOST-BET są dostępne w podanej kolorystyce*, jednakże wyroby w kolorach: żółtym, 

zielonym i niebieskim produkowane są wyłącznie na zamówienie Klienta z jednoczesną przedpłatą 

w wysokości 30% wartości zamówienia.

7. W przypadku rozładunku ręcznego lub mechanicznego kostek brukowych, technicznie nieuniknione jest 

uszkodzenie części wyrobów.

8. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszych warunków gwarancji oraz informacjami 

techniczno-handlowymi.

Dodatkowe informacje
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Czystość i ekologia to zalety cementu TioCem®. Firma KOST-BET jako jedna z nielicznych w Polsce produkuje 

na specjalne życzenie klienta kostkę brukową i galanterię betonową z wysoko zaawansowanego technologicznie 

cementu zawierającego dwutlenek tytanu TiO2 usuwający tlenki azotu NOx obecne w zanieczyszczonym 

powietrzu. Technologia TX Active to przede wszystkim ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń 

w procesie fotokatalitycznym TiO2.

Dwutlenek tytanu aktywowany jest promieniowaniem UV-A powodując naturalne utlenianie i rozkład 

związków niebezpiecznych dla środowiska. Proces ten jest samoodnawialny, dzięki temu fotokatalityczne 

właściwości cementu TioCem® są niewyczerpywalne. Kostka brukowa wyprodukowana w technologii TX Active 

to nie tylko zwrócenie naszej uwagi na ekologię, to również kwestia estetyki. Wyżej opisywana technologia 

umożliwia zachowanie czystych, chodników i podjazdów wolnych od mchów oraz plam wynikłych z eksploatacji 

nawierzchni, które zostają wchłonięte, a kostka brukowa ulega samooczyszczeniu.

NO 3
-

Promieniowanie UV

TiO2

NO XNO X NO 3
-

1. Prace rozpoczynamy od wykonania fundamentu pod ogrodzenie. Wykop fundamentowy wykonujemy na 

głębokość poniżej strefy przemarzania (90cm-150cm ), biorąc pod uwagę rozmieszczenie słupków. Ławy 

fundamentowe zbroimy poziomo drutem żebrowanym 4*fi 12 strzemiona wykonujemy z drutu fi 6, stosujemy 

również zbrojenie pionowe pod rozmieszczone słupki 4*fi 12. Przygotowany i zazbrojony wykop zalewamy betonem 

klasy C20/25. Ewentualne niewielkie ubytki i nierówności powstałe w płaszczyźnie fundamentu uzupełniamy 

zaprawą wyrównującą, Na tak przygotowaną ławę fundamentową rozkładamy folię izolacji poziomej chroniącą 

przed przesiąkaniem wilgoci z gruntu. 

2. Przed rozpoczęciem montażu elementy murowe powinny zostać oczyszczone z luźnych pozostałości 

produkcyjnych. Montaż ogrodzenia łupanego w zestawie S38+P22 rozpoczynamy od elementów słupkowych 

typu „S”, a następnie powstałą przestrzeń między nimi wypełniamy elementami typu „P”. Montaż ogrodzenia 

łupanego w zestawie S22+P22 oraz S38+P38 rozpoczynamy od elementów podmurówkowych , a następnie 

montujemy na nich elementy słupkowe. Do łączenia pustaków łupanych typu „P” i „S” używamy specjalistycznych 

mrozoodpornych zapraw klejowych lub klejo-uszczelniaczy. Ważne aby łączenie montowanych ze sobą elementów 

było wykonane ze szczególną starannością i dokładnością uniemożliwiając w późniejszym czasie wypłynięcie 

betonu, a co za tym idzie zacieku lub wykwitu na wierzchniej warstwie ogrodzenia. Na tym etapie montujemy 

również zawiasy do furtek i bram oraz mocowania do przęseł. Do poziomowania i niwelacji powstałych odchyleń 

możemy używać kliników glazurniczych. Wymurowane elementy zalewamy oraz zagęszczamy mieszanką 

wodorozcieńczalną betonową klasy C30/37 na bazie piasków i żwirów płukanych oraz cementu klasy CM I bez 

dodatków popiołowych. W razie wypłynięcia mieszanki betonowej na lico ogrodzenia należy niezwłocznie usunąć 

zabrudzenie spłukując je obfi cie wodą. Ważne aby przed zamontowaniem daszków po każdym zakończonym dniu 

pracy zabezpieczyć słupki oraz podmurówkę przed działaniem warunków atmosferycznych.

3. Po wymurowaniu słupków i podmurówek oraz zalaniu ich betonem możemy przystąpić do montażu daszków. 

Daszki kleimy używając zaprawy klejowej, a połączenie między daszkami i między daszkami a pustakami 

uszczelniamy silikonem.

4. Po zakończeniu okresu dojrzewania betonu zalecamy impregnację całego ogrodzenia, a następnie montaż 

bram, furtek oraz przęseł.

TioCem® Instrukcja montażu

194 195



P
rz

yg
ot

ow
an

ie
 p

od
ło

ża
 

po
d 

ko
st

kę
 b

ru
ko

w
ą

1 . Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od usunięcia humusu (ziemi z ewentualną darnią). W zależności 

od rodzaju gruntu może być konieczne wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku o grubości 5-10cm. 

Powierzchnia ta winna być wyprofilowana wg założonych w projekcie spadków oraz wyrównania.

2. Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Jest to najważniejsza część, 

której prawidłowe wykonanie pozwoli na długoletnie i bezawaryjne eksploatowanie górnej części 

nawierzchni z kostki brukowej, płytek, itp. Podbudowa powinna składać się z warstw z kruszywa naturalnego 

o zróżnicowanej granulacji, zaczynając od najgrubszej warstwy dolnej: 40-80 mm oraz górnej (klinującej): 

10-40 mm. Każda z tych warstw powinna być właściwie zagęszczona. Wszystkie materiały zastosowane 

do przygotowania podbudowy powinny posiadać atesty określające ich przydatność do stosowania na 

podbudowy. Nie zaleca się stosowania takich materiałów jak: żwiry, piaski, gruz budowlany, żużel kotłowy itp.

3. Podsypka ma za zadanie wyrównanie różnic w grubościach kostki brukowej, które dopuszczają normy. 

Najlepszym materiałem na podsypkę są między innymi: piasek płukany o uziarnieniu od 2-4 mm, drobny 

bazalt lub grys kamienny o grubości 5 mm. Po usypaniu podsypki należy ją wyrównać ręcznie lub mechanicznie 

(np. łatą drewnianą lub metalową).

4. Kostkę brukową należy ułożyć na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2-3 mm pomiędzy 

poszczególnymi elementami (płytki chodnikowe i ażurowe 4-5 mm). Szerokość elementów dystansowych 

kostki nie jest identyczna z szerokością spoiny. Elementy dystansowe nie powinny „twardo” dociskać do 

kostek sąsiednich. Po ułożeniu kostki i wstępnym wypełnieniu spoin (około1/3 wysokości) płukanych piaskiem 

lub drobnym żwirkiem o grubości 1-2 mm, należy nawierzchnię ubić wibratorem płytowym (o odpowiednich 

parametrach dostosowanych do danej nawierzchni), wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje 

uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni kostki podczas jej ubijania. Następnie wypełniamy spoiny 

nanosząc nadmiar piasku lub żwirku i zamiatamy, aż do zupełnego wypełnienia spoin.

5. Mikrorysy - są to włoskowate rysy widoczne podczas wysychania nawierzchni. Nie zmniejszają one jednak 

wartości użytkowej wyrobu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w odpowiedniej 

dla wyrobu normie. Zjawisko o charakterze powierzchniowym.

6. Powierzchnia - charakterystyczną cechą powierzchni wyrobów wibroprasowanych jest jej porowatość 

oraz szorstkość, która ma swoje uwarunkowania technologiczne. Pory te powodują jednak zwiększenia 

nasiąkliwości i nie uszczuplają wartości użytkowej wyrobu. Na powierzchni mogą czasami występować brunatne 

przebarwienia w formie punktów, których przyczyna tkwi w technologicznie nieistotnych, organicznych składnikach 

kruszywa naturalnego, stosowanego podczas procesu produkcyjnego. Znikają one po pewnym czasie wskutek 

działania czynników atmosferycznych.

2-3 cm

8 cm

5 cm

20-40 cm

5-10 cm

- kostka brukowa

- podsypka

- podbudowa

- podłoże naturalne

- tłuczeń klinujący

2-3 cm
6 cm

5 cm

20-40 cm

2-3 cm

8 cm

5 cm

20-40 cm

5-10 cm

- kostka brukowa

- podsypka

- podbudowa

- podłoże naturalne

- tłuczeń klinujący

2-3 cm
6 cm

5 cm

20-40 cm

2-3 cm

8 cm

5 cm

20-40 cm

5-10 cm

- kostka brukowa

- podsypka

- podbudowa

- podłoże naturalne

- tłuczeń klinujący

2-3 cm
6 cm

5 cm

20-40 cm

Ułożenie kostki przy dużych obciążeniach Ułożenie kostki przy małych obciążeniach

Przygotowanie podłoża pod kostkę brukową
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Warunki gwarancji na wyroby wibroprasowane, betonowe produkowane przez firmę KOST-BET, zwaną dalej 

Producentem - zakupione bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach oraz składach materiałów budowla-

nych, z którym Producent ma podpisane aktualne umowy o współpracę.

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru wyrobów przez Kupującego, bądź 

dostarczenie ich na plac budowy, jednakże po zamontowaniu produktów i odbiorze robót, będą 

rozpatrywane pod warunkiem pełnej zapłaty za odebrane wyroby.

2. Gwarancja dotyczy wyłącznie  

wyrobów pierwszego gatunku.

3. Okres gwarancji wynosi 5 lat  

od daty nabycia.

4. Producent uznaje w ramach gwarancji wady 

wynikające z jego winy, a w szczególności:

• wady konstrukcyjne

• wady wykonania

• wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości. 

5. Gwarancją nie są objęte wady  

i uszkodzenia powstałe w wyniku:

• niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy (Kupujący traci gwarancję trwałości 

koloru w przypadku zastosowania do podbudowy materiałów pochodzenia hutniczego w postaci żużli 

hutniczych

• niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów

• niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń

• niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów

• niezgodnego z ogólnymi zasadami, opracowanymi przez KOST-BET, układania nawierzchni kostki   

brukowej oraz galanterii budowlanej

• niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów

• klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych

• niewłaściwego spoinowania kostki w wyniku, którego zalegający piasek powoduje odbarwienia kostki 

oraz powstawanie plam powierzchniowych trudnych do usunięcia. 

6. Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez  

Aprobatę Techniczną i właściwe normy:

• odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobów

• ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji

• wykwity wapniowe w postaci białego nalotu, które – w zależności od rodzaju oraz intensywności

• zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych i użytkowania (ścierania) w okresie do 3 lat

• straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów

• odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw. 

7. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest  

przedstawienie przez nabywcę:

• –wniosku reklamacyjnego na piśmie

• –oryginału faktury zakupu wyrobów

• –metryk wyrobów znajdujących się na folii pakowej każdej palety. 

8. Złożenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej jakości wyrobów obliguje do zabezpieczenia wadliwego 

towaru przez Kupującego do chwili dokonania badań przez Producenta.

Warunki gwarancji
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9. Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji można składać bezpośrednio u Producenta lub w hurtowniach 

oraz składach materiałów budowlanych, z którymi Producent ma aktualne umowy o współpracę.

10.  Producent w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji dokona komisyjnych oględzin produktu w miejscu 

wskazanym przez Nabywcę, celem zbadania zasadności reklamacji i wypełni notatkę służbową zgodnie 

z procedurą ISO. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości reklamowanego produktu sporządzone na zlecenie 

Kupującego nie są więżące i nie stanowią podstawy do rozpatrzenia reklamacji lub uznania jej zasadności.

11. W przypadku stwierdzenia wady, Nabywca wstrzymuje się z zabudowaniem wyrobu i składa reklamację 

postępując zgodnie z punktem 7-9.

12. Jeżeli Nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, Producent nie ponosi kosztów 

rozbiórki ułożonych powierzchni.

13. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie 

i na zasadach obustronnie uzgodnionych lub nastąpi jego przeklasyfikowanie na drugi gatunek.

14. Wszelkie wadliwe wyroby po ich wymianie na nowe  

stają się własnością Producenta.

15. W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych 

w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru, gdy wada nie jest istotna 

albo gdy nie obniża wartości i użyteczności wyrobu, w przypadku nieuregulowania przez Kupującego wszelkich 

wymagalnych należności na rzecz Producenta tytułem ceny za wyroby.

16. Producent gwarantuje Nabywcy jakość produktu i jego zgodność z polskimi i europejskimi normami 

właściwymi dla wyrobów betonowych, jak również z wdrożonym systemem zapewnienia jakości ISO 9001.

Firma KOST-BET powstała w 1998 roku. Od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji kostki brukowej 

i galanterii betonowej. KOST-BET oferuje również wysokiej klasy ogrodzenia betonowe. Wszystkie produkty firmy 

KOST-BET spełniają wymagania zgodnie z odpowiednimi normami polskimi oraz europejskimi. Od 2003 roku zakład 

produkcyjny objęty jest Systemem Zarządzania i Kontroli jakości ISO 9001. Całość produktów oferowanych przez 

KOST-BET podlega prawu budowlanemu i systemowi deklaracji zgodności. Każda partia towaru, zanim trafi na rynek, 

musi przejść cykl badań potwierdzających wymagane normy i stosowanie się do określonych kryteriów. Do produkcji 

mieszanki betonowej firma KOST-BET używa tylko najwyższej jakości klasy surowców. Są to: żwiry płukane, selektyw-

nie dobierane piaski o różnej granulacji, cement 42,5 R, oraz najlepsze pigmenty i plastyfikatory do masy betonowej. 

Mieszanka betonowa, z której KOST-BET formuje kostkę brukową i galanterię betonową, jest w pełni jednorodna. 

Pozwala to na całkowicie skomputeryzowany proces produkcji. 

Firma stale się rozwija, a jej nadrzędnym celem jest najwyższa jakość wyrobów. W związku z powyższym, w 2008 

roku KOST-BET uruchomił najnowocześniejszą w Polsce linię produkcyjną niemieckiej firmy MASA, światowego lidera 

produkcji maszyn do wyrobu kostki brukowej i galanterii budowlanej. Linię tę obsługuje wykwalifikowany zespół ludzi, 

przeszkolony w Niemczech pod kątem najnowocześniejszych urządzeń i technologii w tej branży. Aktualna wydajność 

zakładu po uruchomieniu w 2010 roku innowacyjnej linii technologicznej – również firmy MASA – wynosi ponad 17 

tysięcy m2 na dobę, co powoduje, iż KOST-BET jest zaliczany do czołowych polskich producentów kostki brukowej.

Sławomir Grzelczak
Dyrektor Zarządzający

Dane zweryfikowane przez Dun and Bradstreet Poland.
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KOST-BET sp.j. K.Matyja, P.Matyja 

Naszym partnerem jest firma:

O firmie
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Telefon kontaktowy:

        (0-34) 328-30-29 wew. 28 lub 29

Potrzebny 
projekt?  
Pomożemy!
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t? Mamy nadzieję, że nasz katalog okazał się pomocny. Wierzymy również, 
że Państwa zainspirował i zachęcił do stworzenia unikalnych aranżacji... 
Z przyjemnością pomożemy Państwu zrealizować te plany. Kost-Bet 
oferuje pełne wsparcie projektowe i zapewnia kompleksowe doradztwo. 

Do Państwa dyspozycji pozostają nasi projektanci:

Paweł Nowicki

        p.nowicki@kostbet.pl

        519 323 909

Aleksandra Łuszczyk

        a.luszczyk@kostbet.pl

        506 645 755

Wynajem chwytaka podciśnieniowego  
do płyt dużych gabarytów

cena/doba

NETTO 120PLN
BRUTTO 147,60PLN

• źródło zasilania 230 V

• udźwig 120 kg
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WARSZAWA

CZĘSTOCHOWA

ALEKSANDRIA

KATOWICE

OPOLE

OLESNO

WIELUŃ

KIELCE

TARNOWSKIE
GÓRY

Blachownia

Poczesna

Rędziny

Lubojna

Wręczyca
Wielka

Kłobuck

789

483

491
DK-1

DK-1

91

4646

492

904

904
907

908

494

KONOPISKA

KOST-BET
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa

Aleksandria, ul. Gościnna 1 
42-274 Konopiska

34 328 30 29

34 328 30 25

663 444 102

sprzedaz@kostbet.pl

Godziny otwarcia:
Pn. - Pt.: 7:00 - 17:00 
Sob.: 7:00 - 13:00

www.kostbet.pl


