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SUPER KOSTKI
Kostki SUPER poddawane są obróbce mechanicznej, w wyni-
ku której odsłonięte zostają drobne kamyczki w górnej warstwie 
produktu. Dzięki temu kostka nabiera szlachetnego i wyjątkowo 
naturalnego wyglądu nie tracąc przy tym swoich właściwości.  
W procesie produkcji dodatkowo wzmacniane domieszkami 
uszczelniającymi nasze produkty wykazują bardzo niską nasiąkli-
wość i tym samym wysoką wytrzymałość.

KOSTKI ANTYKOWANE
Kostki antykowane są dojrzałymi produktami poddawanymi ob-
róbce mechanicznej. Poprzez obijanie krawędzi każdego elemen-
tu uzyskujemy efekt naturalnie postarzonej powierzchni materiału, 
nadając nawierzchniom wysublimowany wygląd w stylu vintage.

KOSTKI SATYNA
Kostki satyna są produktami, których górna warstwa zostaje pod-
dana wygładzeniu. W wyniku tego procesu uszlachetniającego, 
powierzchnie stają się satynowe, przyjemne w dotyku i gładkie.

 

KOSTKI Stare Miasto
Kostki z grupy Stare Miasto poddawane są obróbce przy użyciu 
technologii mechanicznego postarzania. W wyniku tego procesu 
zarówno krawędzie jak i powierzchnia każdego elementu zostają 
delikatnie naruszone nadając kostce wygląd naturalnie dotknięte-
go upływem czasu kamienia. Nawierzchnie wykonane z wykorzy-
staniem elementów Starego Miasta wypełniają otoczenie duchem 
dawnych lat i pozwalają nadać mu modny ostatnio charakter ru-
stykalny.

Podążając za najnowszymi trendami w aranżacji otoczenia, ceniąc sobie elegancję, styl, wygodę i piękno natu-
ry oraz pragnąc sprostać największym oczekiwaniom Klientów, stworzyliśmy ofertę niepowtarzalnych produktów 
szlachetnych. Z przyjemnością przedstawiamy innowacyjne inspiracje dla kreacji Twojego otoczenia. Bogata gama 
wzorów i kolorów daje niemal nieograniczone możliwości kształtowania przestrzeni. 
Każda z grup produktowych: VIP line, City line, Sun line, Stare Miasto, łączy w sobie inne walory estetyczne i użytko-
we, utrzymując przy tym niezmiennie najwyższe parametry jakościowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi propozycjami!

VIP line

CITY line

SUN line

grupa Stare Miasto

grupa PODSTAWOWA

SPIS TREŚCI
Płyta VIP łupek          10
Płyta VIP                    12

Super Roma                  14
Roma Antykowana                 16
Linear Satyna                  18
Super Mozaik                  20

Roma Retro                  22
Roma                   24
Pikolo                   26
Starobruk                   28
Starobruk Rzymski                 30
Siena                    32
Cegła bez fazki                   34

Mozaik Stare Miasto                 36
Pikolo Stare Miasto                 38
Arena Stare Miasto                 40
Cegła Stare Miasto                        42
Kostka krawężnikowa Stare Miasto               44

Mozaik           48
Pikolo                   50
Roma Retro                52
Roma          54
Arena                     56
Siena                     58
Starobruk                    60
Starobruk Rzymski                62
Godło                   64
Cegła                    66
Fala                  68
Kość                   70
Młotek                 72
Płyta chodnikowa                 74
Płyta chodnikowa z guzkami                76
Płyta chodnikowa 50x50                78
Płyta ażurowa               80
Gazon         82
Palisada trapezowa         84
Kostka krawężnikowa       86
Korytka  ściekowe        88
Obrzeża proste/łukowe, opornik    90
Krawężnik         92

DANE TECHNICZNE        94
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Potrzebujesz wsparcia projektowego przy aranżacji Twojego otoczenia? 
Zasięgnij informacji bezpośrednio u producenta lub w wybranym punkcie 
sprzedaży bądź odwiedź naszą stronę internetową www.superbruk.com.pl. ❙

Zapytaj
 o projekt Na kostce brukowej mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i szarych nalotów. Ich two-

rzenie nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani też z niewłaściwej ilości barwników. Wprost przeciw-
nie – można stwierdzić, że obecność nalotów jest jednym z elementów potwierdzających prawidłowość 
procesu wytwarzania kostki. Wykwity wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych 
zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycz-
nych. Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia tworzący się w pro-
cesie hydratacji cementu. Na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwi-
ty po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Badania i obserwacje wykazały, że okres ten 
wynosi maksymalnie 2 lata. Zgodnie z europejską normą PN-EN 1338 „ewentualne wykwity nie mają 
szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne”, w związ-
ku z tym nie podlegają reklamacji.

Możliwe są odchylenia w barwie poszczególnych kostek oraz drobne różnice strukturalne na ich po-
wierzchni spowodowane: różnorodnością uziarnienia piasku, wahaniami barw własnych surowców (ce-
ment, piasek) oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi (tempertaura, wilgotność) podczas wiąza-
nia betonu. Dlatego kostki w niewielkim stopniu mogą różnić się zabarwieniem i nie da się tego uniknąć. 
Mając to na uwadze, przy układaniu nawierzchni należy mieszać kostki z różnych (przynajmniej trzech) 
palet, aby zniwelować występujące różnice. 

Wszystkie produkowane elementy zachowują odpowiednie parametry jakościowe, które mieszczą się 
w tolerancji wymiarowej określonej w normach: PN-EN 1338 (kostka brukowa), PN-EN 1339 (płyty bru-
kowe), PN-EN 1340 (krawężniki betonowe). Prawidłowa technologia budowy i układania powierzchni 
z kostki betonowej gwarantuje, że minimalne różnice wymiarów po zakończeniu prac są niewidoczne.

Część z oferowanych przez naszą firmę produktów (grupa „Stare Miasto”), wykonywana jest w 
technologii obijania i bezpośrednio po tym pakowana do BIG-BAGów. Może się zdarzyć spako-
wanie uszkodzonych pojedynczych kostek. Firma przyjęła, że technologia wykonania powierzch-
ni postarzania jest niepowtarzalna.

Kostkę brukową wybieramy następująco:- grubość 4 cm: ruch pieszych (przydomowe chodniki, tarasy) 
- grubość 6 cm: ruch pieszych oraz dla nawierzchni obciążonych ruchem pojazdów mechanicznych  
   i samochodów osobowych 
- grubość 8 cm: większy ruch samochodów ciężarowych i innych ciężkich pojazdów.

Wykwity wapienne

Różnice w kolorze

Różnice wymiarów

Jak wybrać kostkę brukową?
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Kostki łatwiejsze w pielęgnacji
Nawierzchnie betonowe przeznaczone do użytkowania zewnętrznego narażone są na 
działanie wielu niszczących czynników środowiskowych. Z tego powodu wymagają 
odpowiedniej pielęgnacji aby mogły zachować swój estetyczny wygląd na długie lata. 
Starając się zapewnić naszym klientom najwyższą jakość oferowanych produktów, 
rozpoczynamy proces pielęgnacji już na etapie produkcji. Poddajemy naszą mieszan-
kę betonową specjalnej obróbce zwaną hydrofobizacją. 

Impregnat do kostki brukowej i płyt VIP
Dodatkowo proponujemy Państwu środek pielęgnacyjny przeznaczony do zabezpieczania nawierzchni 
z elementów betonowych. Impregnat chroni powierzchnie przed absorbcją zanieczyszczeń oraz ułatwia 
spływanie wody z opadów atmosferycznych.
Dzięki impregnacji uzyskujemy: wzmocnienie koloru poprzez efekt „mokrej kostki”, efekt samooczysz-
czania, optymalne powiązanie hydrofobizacji z gruntem, ograniczenie występowania przebarwień, re-
dukcję porostu mchów i zwiększenie mrozoodporności.
Średnie zużycie wynosi od 0,1 do 0,3l preparatu na 1m2. W praktyce zużycie zależne jest od rodzaju  
i stopnia chłonności nawierzchni. 

Usługi dodatkowe
Na życzenie klienta, asortyment z grupy VIP, CITY i SUN może zostać zabezpieczony powłoką lakierniczą 
utwardzoną promieniami UV. Dopłata do 1 m2 wynosi 30,00 zł netto.

“Istnieje możliwość poddania kostek z grupy SUN LINE procesowi antykowania lub młotkowania. 
Dopłata do 1 m2 wynosi 20,00 zł netto.

Hydrofobizacja 
Nanotechnologia na poziomie molekularnym zamykająca pory i kapilary poprzez pokrywanie ich ścia-
nek wewnętrznych odpowiednim preparatem. Proces ten polega na wzbogacaniu mieszanki betonowej 
odpowiednimi środkami chemicznymi uszczelniającymi jej strukturę. W wyniku zastosowania tego roz-
wiązania technologicznego otrzymujemy produkty ze znacznie zredukowaną naturalną tendencją do 
wchłaniania wilgoci z otoczenia. Obniżona nasiąkliwość przyczynia się do wzrostu trwałości materiału, 
chroniąc go przed szkodliwym działaniem mrozu i środków odladzających. Dodatkowo pozwala łatwiej 
utrzymać nawierzchnię w czystości wyraźnie zmniejszając występowanie wykwitów wapiennych, plam  
i zazieleń. 
Hydrofobizacja utrzymuje wodę w postaci płynnej na powierzchni kostki ograniczając wchłanianie roz-
puszczonych, szkodliwych dla trwałości konstrukcji związków chemicznych takich jak: chlorki, siarczany, 
azotany. Jednocześnie zwiększa odporność na działanie promieni UV, związków soli, detergentów oraz 
kwaśnych deszczy przedłużając tym samym żywotność elementów betonowych.

Ogólne informacje dla Klienta
Każda paleta transportowa posiada oznaczenie w postaci etykiety, którą kupujący powinien zachować i przedstawić razem z dokumentem zakupu, 
w przypadku zgłoszenia roszczeń, reklamacji, uwag.
Materiał z grupy „Stare Miasto” zostaje poddany obróbce  w technologii mechanicznego postarzania. Charakteryzuje się ona powstawaniem  ele-
mentów o zróżnicowanym stopniu postarzania/obicia. Wszelkie mniejsze lub większe obicia, uszkodzenia, pęknięcia zauważalne na elementach 
nie stanowią wady materiału.
Produkty wykonane na specjalne zamówienie klienta, wymagają osobnych negocjacji cenowych oraz wpłacenia 30% zadatku za materiał. Termin 
realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. W przypadku nie odebrania przez klienta zamówienia specjalnego, wypłacony zadatek nie pod-
lega zwrotowi, zaś nie odebrany materiał pozostaje własnością „ABW Superbruk” Sp. z o.o.

Warunki gwarancji
Gwarancja udzielana jest na betonowe wyroby wibroprasowane produkowane przez „ABW Superbruk” Sp. z o.o., zakupione w siedzibie firmy w 
Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny bądź w innych punktach sprzedaży współpracujących z „ABW Superbruk” Sp. z o.o. na pod-
stawie podpisanej, aktualnej Umowy o Współpracy.
„ABW Superbruk” Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu jakość wyrobów i ich zgodność z następującymi normami:
- Kostki brukowe – norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań”
- Płytki chodnikowe – norma PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań”
- Krawężniki i obrzeża – norma PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań”
- Elementy małej architektury ulic i ogrodów – norma PN-EN 13198.
Wyroby posiadają Deklarację Zgodności, która jest wydawana na życzenie Klienta. Oznakowane są również znakiem budowlanym CE. Każda pa-
leta/opakowanie posiada etykietę „Informacja o wyrobie” zawierającą dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym był on produkowany 
oraz o jego cechach jakościowych.
Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą wydania wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
Gwarancja dotyczy wyrobów pierwszego gatunku.
Okres gwarancji wynosi 3 lata i  liczony od dnia wystawienia Faktury VAT lub paragonu.
„ABW Superbruk” Sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
W przypadku, gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby za sobą znaczne koszty, a wada towaru nie ma istotnego wpływu na 
użytkowanie towaru, „ABW Superbruk” Sp. z o.o. może odpowiednio obniżyć cenę wyrobu.
W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z układaniem wyrobu do czasu poinformowania o zaistnia-
łych wadach „ ABW Superbruk” Sp. z o.o. przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, 
producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów lub 
bezpośrednio w dziale sprzedaży „ABW Superbruk” Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od daty wpłynięcia pisma 
reklamacyjnego. 
W przypadku uznania reklamacji przez „ABW Superbruk” Sp. z o.o. warunki jej usunięcia zostaną określone na piśmie za obustronnym porozu-
mieniem.
„ABW Superbruk” Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez Kupującego wynikających z czasu rozpatrywania i załatwiania reklamacji.
„ABW Superbruk” Sp z o.o. uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jej winy, a w szczególności:
- wady konstrukcji,
- wady wykonania,
- wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.
Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez właściwe normy:
- odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobu,
- ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji,
- wykwity wapienne w postaci białego nalotu, które w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych 
oraz użytkowania w okresie do 3 lat,
- straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów,
- odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
- 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,
- niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów.
Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
- oryginału faktury zakupu wyrobów,
- dokumentów WZ w oryginale,
- pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego.

Dodatkowe informacje
Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach typu Hess i Euro oznakowanych dodatkowo znakiem ABW i zabezpieczone taśmą lub folią.
Wyroby „Stare Miasto” pakowane są w tzw. BIG-BAGi i dodatkowo umieszczane na paletach transportowych. Zwrot nieuszkodzonych palet i BIG
-BAGów odbywa się na koszt i odpowiedzialność Odbiorcy w terminie do 6 m-cy od daty zakupu.
Niektóre typy wyrobów posiadają elementy brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z materiałami podstawowymi w ściśle określonej 
ilości na metr kwadratowy. Ewentualny nadmiar elementów brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być 
uzupełniony
przez docinanie kostek podstawowych (pełnowymiarowych).
Zapotrzebowanie kostek brukowych na metr kwadratowy układanej powierzchni obejmuje także fugi. Wyroby będą dostarczane zgodnie z ilością 
zamówionej powierzchni przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). ❙
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Płyta VIP łupek jest nowością powstałą dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii produkcyjnej. Delikatne prze-
tłoczenia widoczne na powierzchni płyty nadają jej naturalny wygląd kamienia łupanego inspirowanego fakturą antycz-
nego bruku. Płyty wspaniale prezentują się na przestronnych tarasach, deptakach oraz szerokich placach i skwerach 
łącząc w sobie wysokie parametry techniczne oraz wartość estetyczną i użytkową. ❙

Płyta VIP łupek elegancja inspirowana naturą

Uwaga! Poszczególne elementy płyty VIP łupek nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8

ilość m2 na palecie 7,7

waga palety [kg] 1330

granite creme alhambra africa

Płyta VIP łupek w kolorze granite

Płyta VIP łupek w kolorze alhambraPłyta VIP łupek w kolorze granite

Płyta VIP łupek w kolorze granite
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Płyty VIP to nowoczesne i eleganckie elementy będące idealnym rozwiązaniem dla tworzenia estetycz-
nych, naturalnie wyglądających, jednolitych nawierzchni. Doskonale prezentują się w ogrodach, na tara-
sach oraz zabytkowych miejskich placach, skwerach i innych obiektach użyteczności publicznej. Każdy ele-
ment przedstawia niebanalne połączenie naturalnych barw i odcieni pozwalając na odnalezienie tradycyjnego 
ciepła w nowoczesnych aranżacjach. W celu urozmaicenia kompozycji proponujemy łączenie płyt VIP z elementem  
o nazwie mozaik. ❙

Płyta VIP wielkość ma znaczenie

Uwaga! Poszczególne elementy płyty VIP nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8

ilość m2 na palecie 7,7

waga palety [kg] 1330

granite creme alhambra africa

Płyta VIP w kolorze alhambra

Płyta VIP w kolorze africaPłyta VIP w kolorze alhambra

Płyta VIP w kolorze granite
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Kostki SUPER ROMA poddawane są obróbce mechanicznej, w wyniku której odsłonięte zostają drobne kamyczki w 
górnej warstwie produktu. Dzięki temu kostka nabiera szlachetnego i wyjątkowo naturalnego wyglądu. Pięknie pre-
zentuje się na tarasach, obszernych placach, ogrodowych ścieżkach i podjazdach ciesząc oko przez długie lata. W 
połączeniu z nową, oryginalną kolorystyką staje się imponującą ozdobą dodającą majestatu każdej przestrzeni. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy Super Romy nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8

ilość m2 na palecie 9,0

waga palety [kg] 1600

silver

carbon

zebra

burbon

vulcano toffee

Super Roma szlachetna w każdym calu

Super Roma w kolorze zebra

Super Roma w kolorze vulcanoSuper Roma w kolorze toffee

Super Roma w kolorze toffee
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Kostki antykowane są dojrzałymi produktami poddawanymi obróbce mechanicznej. Poprzez obijanie krawędzi każde-
go elementu uzyskujemy efekt naturalnie postarzonej powierzchni materiału, nadając nawierzchniom wysublimowany 
wygląd w stylu vintage. Roma antykowana stanowi ciekawą propozycję na tarasy, alejki, ścieżki czy chodniki. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę Antykowaną nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8

ilość m2 na palecie 9,0

waga palety [kg] 1600

Roma Antykowana ząb czasu

silver zebra vulcano toffee

Roma Antykowana w kolorze toffee

Roma Antykowana w kolorze toffeeRoma Antykowana w kolorze toffee

Roma Antykowana w kolorze toffee
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Kostki satyna są produktami, których górna warstwa zostaje poddana wygładzeniu. W wyniku tego procesu uszla-
chetniającego, powierzchnie stają się satynowe, przyjemne w dotyku i gładkie. Linear tworząc układ siedmiu prosto-
kątów pięknie prezentuje się na otwartych przestrzeniach, szerokich podjazdach lub tarasach. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Linear Satynę nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8

ilość m2 na palecie 7,8

waga palety [kg] 1350

Linear Satyna gładki dotyk

silver zebra vulcano toffee

Linear Satyna w kolorze toffee

Linear Satyna w kolorze zebraLinear Satyna w kolorze silver

Linear Satyna w kolorze silver
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Kostki SUPER Mozaik poddawane są obróbce mechanicznej, w wyniku której odsłonięte zostają kamyczki w gór-
nej warstwie produktu. Dzięki temu kostka nabiera szlachetnego i wyjątkowo naturalnego wyglądu. Mozaik, tworząc 
układ sześciu drobnych elementów jest doskonałym połączeniem estetyki i funkcjonalności. Szlachetny w wykonaniu  
i wyglądzie, doskonale prezentuje się samodzielnie lub jako dodatek czy uzupełnienie większych elementów np. du-
żych płyt VIP. Ponadto, odpowiednia grubość kostki sprawia, że jest wystarczająco wytrzymała, by służyć jako podsta-
wa pod ruch kołowy. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Super Mozaik nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8

ilość m2 na palecie 8,2

waga palety [kg] 1500

Super Mozaik solidna elegancja

silver

carbon

zebra

burbon

vulcano toffee

Super Mozaik w kolorze toffee

Super Mozaik w kolorze zebraSuper Mozaik w kolorze toffee

Super Mozaik w kolorze silver
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System czterech różnych wielkościowo kostek tworzy „tłoczoną” powierzchnię imitującą fakturę terakoty. Wzór pozwa-
la swobodnie aranżować i komponować otoczenie doskonale prezentując się na tarasach, ścieżkach, alejkach czy 
podjazdach. Produkt występuje w szerokiej gamie kolorów nadających estetyczny ton układanym nawierzchniom. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę Retro nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 11,2

waga palety [kg] 1430

Roma Retro fantazja nierówności

barwy jesienilawa zebra sahara

Roma Retro w kolorze barwy jesieni

Roma Retro w kolorze lawaRoma Retro w kolorze lawa

Roma Retro w kolorze lawa
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Roma to piękna kostka o całkowicie gładkiej powierzchni. Układ czterech różnych wielkościowo elementów tworzy 
wzór płaskiej, „czystej” nawierzchni łączącej w sobie funkcjonalność użytkowania i estetykę wyglądu. Możliwość do-
boru Romy w wielu różnorodnych kolorach powoduje, że otoczenie staje się oryginalne i wyjątkowe. Doskonale spraw-
dza się na tarasach, alejkach, dziedzińcach i podjazdach. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 11,2

waga palety [kg] 1430

Roma klasyczny szyk

latte

barwy jesieni

lawa zebra sahara

Roma w kolorze barwy jesieni

Roma w kolorze lawaRoma w kolorze barwy jesieni

Roma w kolorze barwy jesieni
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sahara

Pikolo to pięć drobnych, trapezowych elementów stworzonych do realizacji najbardziej wymyślnych projektów. Dosko-
nale wygląda na wąskich alejkach, jak również na większych powierzchniach tworząc piękne okręgi, koła i łuki. Pikolo 
jest kostką bez tak zwanej fazki, o równej, funkcjonalnej powierzchni pozwalającej na łatwe utrzymanie czystości. 
Szeroka gama kolorystyczna oraz nieograniczona dowolność układania pozwala tworzyć niebanalne, nowoczesne 
kompozycje. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Pikolo nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 9,7

waga palety [kg] 1250

Pikolo fantazja kształtów

barwy jesienilawa

Pikolo w kolorze barwy jesieni

Pikolo w kolorze barwy jesieniPikolo w kolorze barwy jesieni

Pikolo w kolorze barwy jesieni
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Kostka brukowa składająca się z trzech elementów o różnych wymiarach. Jej niepowtarzalny charakter wynika z 
szerokiej dowolności układania oraz możliwości łączenia z wyrobami podobnej linii wzorcowej np. starobruk rzymski. 
Starobruk tworzy stonowane, naturalne, pięknie wyglądające nawierzchnie korespondujące zarówno z nowoczesnymi, 
jak również z tradycyjnymi elementami otoczenia. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Starobruk nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 11,5

waga palety [kg] 1470

Starobruk jedyny w swoim rodzaju

latte

barwy jesieni

lawa zebra sahara

Starobruk w kolorze lawa

Starobruk w kolorze latteStarobruk w kolorze barwy jesieni

Starobruk w kolorze lawa
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Składający się z kostek o różnym wymiarze umożliwia plastyczne kreowanie nowego oblicza otaczającej nas prze-
strzeni. Kształt kostek doskonale nadaje się do tworzenia wymyślnych okręgów, łuków, wachlarzy oraz krętych ścieżek.  
W połączeniu z naturalnymi kolorami z grupy SUN line tworzy ciepłe, tradycyjnie wyglądające nawierzchnie. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Starobruk Rzymski nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 10,5

waga palety [kg] 1406

Starobruk Rzymski kształty z charakterem

latte

barwy jesieni

lawa zebra sahara

Starobruk Rzymski w kolorze lawa/sahara

Starobruk Rzymski w kolorze lawa/saharaStarobruk Rzymski w kolorze lawa/sahara

Starobruk Rzymski w kolorze lawa/sahara
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Siena stanowi połączenie trzech kostek i płytki o grubości 4 cm. Posiada lekko pofałdowane powierzchnie licowe, 
łagodnie zaokrąglone krawędzie i naroża. Doskonale sprawdza się w otoczeniu domu, ogrodu, na alejkach i placach. 
Stosowana również do budowy schodów, tarasów oraz jako opaska okalająca budynek. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Sienę nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 4

ilość m2 na palecie 14,4

waga palety [kg] 1360

Siena falująca funkcjonalność

latte

barwy jesieni

lawa zebra sahara

Siena w kolorze sahara

Siena w kolorze saharaSiena w kolorze barwy jesieni

Siena w kolorze sahara
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Tradycyjny, prostokątny kształt cegły bez fazki stanowi łatwy do ułożenia element powierzchni dający możliwość kom-
ponowania z innymi kształtami. Pomimo swojej prostoty jest kostką bardzo popularną, często stosowaną na podwór-
kach, chodnikach oraz dużych placach i obiektach użyteczności publicznej. Równa, gładka powierzchnia stanowi 
praktyczne i funkcjonalne podłoże pod ruch kołowy. Szeroka gama zmysłowych kolorów z grupy SUN line pozwala 
efektownie wkomponować układaną nawierzchnię w każde otoczenie. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Cegłę bez fazki nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 10,8

waga palety [kg] 1420

Cegła bez fazki klasyka gatunku

latte

barwy jesieni

lawa zebra sahara

Cegła bez fazki w kolorze zebra

Cegła bez fazki w kolorze lawaCegła bez fazki w kolorze zebra

Cegła bez fazki w kolorze zebra
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Kostki z grupy Stare Miasto poddawane są obróbce przy użyciu technologii mechanicznego postarzania. W wyniku 
tego procesu zarówno krawędzie jak i powierzchnia każdego elementu zostają delikatnie naruszone nadając kostce 
wygląd naturalnie dotkniętego upływem czasu kamienia. Nawierzchnie wykonane z wykorzystaniem elementów Sta-
rego Miasta wypełniają otoczenie duchem dawnych lat i pozwalają nadać mu modny ostatnio charakter rustykalny.

Tworząc układ sześciu drobnych elementów, mozaik jest doskonałym połączeniem estetyki i funkcjonalności. Szla-
chetny w wykonaniu i wyglądzie, doskonale prezentuje się samodzielnie lub jako dodatek czy uzupełnienie większych 
elementów np. dużych płyt VIP. Ponadto, odpowiednia grubość kostki sprawia, że jest wystarczająco wytrzymała, by 
służyć jako podstawa pod ruch kołowy. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Mozaik Stare Miasto nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8

ilość m2 big bag 8,2

waga big bag 1500

Mozaik Stare Miasto

szary grafit brąz barwy jesieni

Mozaik Stare Miasto w kolorze grafit

Mozaik Stare Miasto w kolorze brązMozaik Stare Miasto w kolorze grafit

Mozaik Stare Miasto w kolorze grafit
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Pikolo to pięć drobnych, trapezowych elementów stworzonych do realizacji najbardziej wymyślnych projektów. Dosko-
nale wygląda na wąskich alejkach, jak również na większych powierzchniach tworząc piękne okręgi, koła i łuki. Pikolo 
jest kostką bez tak zwanej fazki, o równej powierzchni pozwalającej na łatwe utrzymanie czystości. Postarzona nadaje 
aranżacjom charakter pięknej, naturalnej nawierzchni kamiennej. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Pikolo Stare Miasto nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 big bag 9,7

waga big bag 1250

Pikolo Stare Miasto

grafit barwy jesieni brąz

Pikolo Stare Miasto w kolorze barwy jesieni

Pikolo Stare Miasto w kolorze barwy jesieniPikolo Stare Miasto w kolorze barwy jesieni

Pikolo Stare Miasto w kolorze barwy jesieni
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Wzór wieloelementowy, kształtem przypominający naturalny kamień o nietypowych zarysach i falujących krawędziach 
kostek. Doskonale nadaje się do tworzenia powierzchni w miejscach gdzie woda deszczowa powinna szybko wsiąkać 
w podłoże. Nieregularny kształt elementów pozwala uzyskać szersze fugi, które dekoracyjnie można pokryć trawą lub 
grysem. Postarzana w wyjątkowy sposób oddaje klimat kamienia naturalnego przez co staje się doskonała do stoso-
wania przy zabytkowych kompleksach miejskich oraz na oryginalnych posesjach prywatnych. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Arenę Stare Miasto nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 big bag 8,0

waga big bag 1050

Arena Stare Miasto

szary grafit brąz

Arena Stare Miasto w kolorze piaskowym

Arena Stare Miasto w kolorze szary/grafitArena Stare Miasto w kolorze szarym

Arena Stare Miasto w kolorze piaskowym
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Tradycyjny prostokątny kształt cegły stanowi łatwy do ułożenia element powierzchni dający możliwość komponowania 
z innymi kształtami. Pomimo swojej prostoty, poddane procesowi postarzania elementy nabierają oryginalnego wy-
glądu, przez co są bardzo często stosowane na prywatnych posesjach, chodnikach oraz dużych placach i obiektach 
użyteczności publicznej. ❙

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Cegłę Stare Miasto nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 big bag 10,8

waga big bag 1390

Cegła Stare Miasto

szary grafit latte ceglasty

Cegła Stare Miasto w kolorze latte

Cegła Stare Miasto w kolorze grafitCegła Stare Miasto w kolorze latte

Cegła Stare Miasto w kolorze latte
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Kostka krawężnikowa stosowana jest w zastępstwie obrzeży chodnikowych a wykończone nią powierzchnie nadają 
miejscu wyjątkową i oryginalną formę. Oferowana gama kolorystyczna pozwala na połączenie kostki krawężnikowej z 
pozostałymi produktami. Zaokrąglona lub ścięta krawędź poddana mechanicznej obróbce wygląda pięknie na klom-
bach, schodach, a przede wszystkim przy krętych, wąskich alejkach. ❙

ilość sztuk big bag 324

waga big bag 1270

Kostka krawężnikowa 
Stare Miasto

szary żółty grafit brąz

Kostka krawężnikowa Stare Miasto w kolorze grafit

Kostka krawężnikowa Stare Miasto w kolorze szarymKostka krawężnikowa Stare Miasto w kolorze szarym

Kostka krawężnikowa Stare Miasto w kolorze grafit
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Tworząc układ sześciu drobnych elementów, mozaik jest doskonałym połączeniem estetyki i funkcjonalności. Szlachetny w wykonaniu  
i wyglądzie, doskonale prezentuje się samodzielnie lub jako dodatek czy uzupełnienie większych elementów np. dużych płyt VIP. 
Drobne elementy doskonale nadają się do tworzenia niebanalnych, urozmaiconych kompozycji nadając modernistyczny charakter 
kształtowanemu otoczeniu. Ponadto, odpowiednia grubość kostki sprawia, że jest wystarczająco wytrzymała, by służyć jako pod-
stawa pod ruch kołowy.
Mozaik jest również dostępny w szlachetnych odmianach z grup CITY line oraz Stare Miasto. ❙

Mozaik nowoczesny i funkcjonalny

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Mozaik nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8

ilość m2 na palecie 8,2

waga palety [kg] 1500

grafit

żółty

piaskowy brązszary

Mozaik w kolorze piaskowym

Mozaik w kolorze piaskowymMozaik w kolorze szarym

Mozaik w kolorze piaskowym
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Pikolo filigranowe i swawolne

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Pikolo nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 9,7

waga palety [kg] 1250

grafit

żółty

piaskowy

czerwony

zielony

brąz

szary

Pikolo to pięć drobnych, trapezowych elementów stworzonych do realizacji najbardziej wymyślnych projektów. Doskonale wygląda 
na wąskich alejkach, jak również na większych powierzchniach tworząc piękne okręgi, koła i łuki. Pikolo jest kostką bez tak zwanej 
fazki, o równej, funkcjonalnej powierzchni pozwalającej na łatwe utrzymanie czystości. Szeroka gama kolorystyczna oraz nieogra-
niczona dowolność układania pozwala tworzyć niebanalne, nowoczesne kompozycje.

Pikolo jest również dostępne w szlachetnych odmianach z grup SUN line oraz Stare Miasto. ❙

Pikolo w kolorze czerwonym

Pikolo w kolorze szary/grafitPikolo w kolorze brązowym

Pikolo w kolorze czerwonym
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Roma Retro swobodna i wielofunkcyjna

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę Retro nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 11,2

waga palety [kg] 1430

grafit żółtypiaskowy

czerwony brąz

szary

System czterech różnych wielkościowo kostek tworzy „tłoczoną” powierzchnię imitującą fakturę terakoty. Wzór pozwala swobodnie 
aranżować i komponować otoczenie doskonale prezentując się na tarasach, ścieżkach, alejkach czy podjazdach. Produkt wystę-
puje w szerokiej gamie kolorów nadających estetyczny ton układanym nawierzchniom.

Roma Retro jest również dostępna w szlachetnej odmianie z grupy SUN line. ❙

Roma Retro w kolorze brązowym

Roma Retro w kolorze grafitRoma Retro w kolorze czerwonym

Roma Retro w kolorze grafit
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Roma różnorodna i praktyczna

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 11,2

waga palety [kg] 1430

grafit żółtypiaskowy

czerwony brąz

szary

Roma to piękna kostka o całkowicie gładkiej powierzchni. Układ czterech różnych wielkościowo elementów tworzy wzór płaskiej, 
„czystej” nawierzchni łączącej w sobie funkcjonalność użytkowania i estetykę wyglądu. Możliwość doboru Romy w wielu różnorod-
nych kolorach powoduje, że otoczenie staje się oryginalne i wyjątkowe. Doskonale sprawdza się na tarasach, alejkach, dziedziń-
cach i podjazdach.

Roma jest również dostępna w szlachetnych odmianach z grup CITY line: Roma antykowana i Super Roma oraz SUN line. ❙

Roma w kolorze szarym

Roma w kolorze brązowymRoma w kolorze szarym

Roma w kolorze szary/grafit
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Arena unikalna i nastrojowa

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Arenę nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 8

waga palety [kg] 1050

grafit piaskowy

czerwony

zielony

brąz

szary

Wzór wieloelementowy, kształtem przypominający naturalny kamień o nietypowych zarysach i falujących krawędziach kostek. Do-
skonale nadaje się do tworzenia powierzchni w miejscach gdzie woda deszczowa powinna szybko wsiąkać w podłoże. Nieregular-
ny kształt elementów pozwala uzyskać szersze fugi, które dekoracyjnie można pokryć trawą lub grysem. Naturalny wygląd kostki w 
połączeniu z roślinnością tworzy oryginalne, przyjemne dla oka ścieżki, drogi i podjazdy.

Arena jest również dostępna w szlachetnej odmianie z grupy Stare Miasto. ❙

Arena w kolorze szary/grafit

Arena w kolorze szarymArena w kolorze piaskowym

Arena w kolorze szarym
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Siena delikatna i inspirująca

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Sienę nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 4

ilość m2 na palecie 14,4

waga palety [kg] 1360

grafit

żółty

szary czerwony brąz

Siena stanowi połączenie trzech kostek i płytki o grubości 4 cm. Posiada lekko pofałdowane powierzchnie licowe, łagodnie za-
okrąglone krawędzie i naroża. Doskonale sprawdza się w otoczeniu domu, ogrodu, na alejkach i placach. Stosowana również do 
budowy schodów, tarasów oraz jako opaska okalająca budynek.

Siena jest również dostępna w szlachetnej odmianie w grupie SUN line. ❙

Siena w kolorze piaskowym

Siena w kolorze piaskowymSiena w kolorze piaskowym

Siena w kolorze piaskowym
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Starobruk popularny i uniwersalny

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Starobruk nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 86

ilość m2 na palecie 9,211.5

waga palety [kg] 15501470

Kostka brukowa składająca się z trzech elementów o różnych wymiarach. Jej niepowtarzalny charakter wynika z szerokiej dowol-
ności układania oraz możliwości łączenia z wyrobami podobnej linii wzorcowej np. starobruk rzymski. Starobruk tworzy stonowane, 
naturalne, pięknie wyglądające nawierzchnie korespondujące zarówno z nowoczesnymi, jak również z tradycyjnymi elementami 
otoczenia.

Starobruk jest również dostępny w szlachetnej odmianie w grupie SUN line. ❙
grafit

żółty

piaskowy

czerwony

zielony

brąz

szary

Starobruk w kolorze grafit/czerwony

Starobruk w kolorze grafitStarobruk w kolorze szarym

Starobruk w kolorze szarym
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Starobruk Rzymski praktyczny i niezawodny

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Starobruk Rzymski nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 10,5

waga palety [kg] 1406

Składający się z kostek o różnym wymiarze umożliwia plastyczne kreowanie nowego oblicza otaczającej nas przestrzeni. Kształt 
kostek doskonale nadaje się do tworzenia okręgów, łuków, wachlarzy oraz krętych ścieżek. W połączeniu z różnorodnymi kolorami 
tworzy estetyczne, tradycyjnie wyglądające nawierzchnie brukarskie.

Starobruk Rzymski jest również dostępny w szlachetnej odmianie w grupie SUN line. ❙ grafit

żółty

piaskowy

czerwony

zielony

brąz

szary

Starobruk rzymski w kolorze czerwonym

Starobruk rzymski w kolorze czerwonymStarobruk rzymski w kolorze brązowym

Starobruk rzymski w kolorze czerwonym
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Godło stylowe i z tradycją

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Godło nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 6

ilość m2 na palecie 7,4

waga palety [kg] 1080

Kostki o oryginalnym kształcie nadające otoczeniu spokojny, ale jednocześnie bardzo elegancki wygląd. Kompozycje kolorów 
dodatkowo podnoszą walory estetyczne produktu. Szczególnie polecana do stosowania w parkach, ogrodach, na alejkach i dep-
takach. ❙

grafit piaskowy czerwony

brąz

szary

Godło w kolorach: czerwony, szary, grafit

Godło w kolorach: czerwony, szary, grafitGodło w kolorach: czerwony, szary, grafit

Godło w kolorze brązowym
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Cegła ład i porządek

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Cegłę nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 86

ilość m2 na palecie 8,710,8

waga palety [kg] 15601420

Tradycyjny prostokątny kształt Cegły stanowi łatwy do ułożenia element powierzchni dający możliwość komponowania z innymi 
kształtami. Pomimo swojej prostoty jest kostką bardzo często stosowaną na podwórkach, chodnikach oraz dużych placach i obiek-
tach użyteczności publicznej. Cegła jest dostępna w wersji z fazką lub bez fazki.

Cegła bez fazki występuje w szlachetnych odmianach w grupach SUN line oraz Stare Miasto. ❙ grafit

żółty

piaskowy

czerwony

zielony

brąz

szary

Cegła w kolorze szarym

Cegła w kolorze szarymCegła w kolorze szarym

Cegła w kolorze szarym
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Fala trwała i niezawodna

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Falę nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 8
(bez fazki)

86

ilość m2 na palecie 6,88,78,5

waga palety [kg] 125014701100

Ułożone kostki zazębiając się ze sobą tworzą powierzchnie całkowicie odporne na przesuwanie i naruszanie ciągłości nawierzchni. 
Uniwersalność kształtu tej kostki sprawia, że doskonale można ją wkomponować w każde otoczenie. Jej faliste krawędzie nadają 
kompozycji specyficzny charakter, a elementy brzegowe pozwalają na estetyczne wykończenie. Kostka dostępna w sprzedaży w 
wersji z fazką i bez fazki. ❙

grafit

żółty
(dotyczy gr.  
8 cm z fazką)

piaskowy

czerwony

zielony

brąz

szary

Fala w kolorze szarym

Fala w kolorze szarymFala w kolorach: szary, czerwony

Fala w kolorze szarym
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Kość stabilna i wytrzymała

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Kość nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 86

ilość m2 na palecie 8,78,1

waga palety [kg] 14401080

Atrakcyjność tej kostki tkwi między innymi w jej znacznej odporności na duże obciążenie. Dzięki swojej funkcjonalności najczęściej 
można zobaczyć ją na stacjach paliw, przy supermarketach lub halach magazynowych. Odnajduje również zastosowanie na pry-
watnych posesjach. Istnieje możliwość wyboru kształtu z fazką lub bez fazki. ❙

grafit żółty
(dotyczy gr. 8 cm)

piaskowy

czerwony brąz

szary

Kość w kolorze szarym

Kość w kolorze grafitKość w kolorze szarym

Kość w kolorze grafit
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Młotek sprawdzony i pewny

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Młotek nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość [cm] 86

ilość m2 na palecie 6,37,9

waga palety [kg] 11201040

Oryginalny kształt w połączeniu z różnorodną kolorystyką pozwala na tworzenie estetycznych i zarazem bardzo funkcjonalnych 
powierzchni. Dzięki temu, Młotek zyskał dużą popularność w wykorzystaniu przy obiektach przemysłowych, a także przy posesjach 
prywatnych, placach miejskich i innych obiektach użyteczności publicznej. ❙  

grafit piaskowy czerwony

brąz

szary

Motek w kolorze szarym

Motek w kolorach: szary, grafit, czerwonyMotek w kolorze grafit

Motek w kolorze szarym
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Płytka chodnikowa
typ

grubość [cm]

waga 1 szt. [kg]

ilość szt. na palecie

waga palety [kg]

płytka 35x35 cm

5

15

84 (72 całe i 24 połówki)

1.250

Popularna płytkaa 35 x 35 stosowana jest głównie na chodnikach i deptakach. W połączeniu z kostką brukową może stać się wy-
jątkowo dekoracyjnym i inspirującym elementem otoczenia. ❙

grafit piaskowy

czerwony

zielony

brąz

szary

Płytka chodnikowa w kolorach: szary, czerwony

Płytka chodnikowa w kolorze szarym
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Płytka chodnikowa z guzkami

typ

grubość [cm]

waga 1 szt. [kg]

ilość szt. na palecie

waga palety [kg]

płytka 35x35 cm

5

15

105 (90 całych i 30 połówek)

1.510

Płytka chodnikowa z tak zwanymi „guzami” ma uzasadnione zastosowanie przy przejściach dla pieszych, krawędziach peronów i 
innych miejscach, w których należy zwrócić szczególną uwagę pieszego na ewentualne niebezpieczeństwo. ❙

żółty

Płytka chodnikowa z guzkami w kolorze żółtym
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Płytka chodnikowa 50 x 50

typ

grubość [cm]

waga 1 szt. [kg]

ilość szt. na palecie

waga palety [kg]

płytka 50x50 cm

7

42

40

1.700

Popularna płytka 50 x 50 stosowana jest głównie na chodnikach i deptakach. W połączeniu z kostką brukową może stać się wyjątkowo 
dekoracyjnym i inspirującym elementem otoczenia. ❙

czerwony szary

Płytka chodnikowa 50 x 50 w kolorze szarym
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Płyta ażurowa (EKO/MEBA)

grubość [cm]

waga 1 szt. [kg]

ilość szt. na palecie

waga palety [kg]

10

EKO

12

MEBA

28 41

28 30

860 1.230

Tworzy stabilną i przyjazną środowisku nawierzchnię. Doskonała przepuszczalność wody i możliwość wypełnienia otworów trawą 
nadała jej nazwę „Ekologiczna”. Stosowana jest na parkingach, wjazdach do garaży, na drogach dojazdowych, placach oraz w celu 
umocnienia skarp. ❙

grafit piaskowy

czerwony

zielony

brąz

MEBA – dostępna w kolorach:
grafit, szary, czerwony

EKO – dostępna w kolorach:
grafit, piaskowy, zielony, szary, czerwony, brąz

szary

Płyta ażurowa w kolorze szarym

Płyta ażurowa w kolorze szarymPłyta ażurowa w kolorze szarym

Płyta ażurowa w kolorze szarym
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Gazon (VARIO/NERKOWY)

waga 1 szt. [kg]

ilość szt. na palecie

waga palety [kg]

70

VARIO

32

NERKOWY

12 18

860 610

Gazon to element małej architektury, który głównie stosowany jest do zabezpieczania skarp ogrodowych. Znajduje również zastoso-
wanie jako murek oporowy przy tworzeniu ścian. W połączeniu z zieloną roślinnością  i barwnymi kwiatami stanowi oryginalne i stylowe 
urozmaicenie przestrzeni ogrodowych. Szeroka gama kolorystyczna pozwala wkomponować go w każde otoczenie. ❙

grafit żółty

czerwony brąz

szary

3  szt./mb

Gazon w kolorze żółtym

Gazon w kolorze grafit

Gazon w kolorze grafit
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Palisada trapezowa
waga 1 szt. [kg]

ilość szt. na palecie

waga palety [kg]

12,5

40

520

Stosowana alternatywnie z obrzeżem chodnikowym do tworzenia zabezpieczeń brzegowych. Dodatkowo, bardzo stylowo prezentuje 
się przy kwietnikach, klombach, schodach oraz jako delikatne zabezpieczenie skarp ogrodowych. ❙

grafit żółty

czerwony brąz

szary
9  szt./mb

Palisada trapezowa w kolorze grafir

Palisada trapezowa w kolorze grafirPalisada trapezowa w kolorze czerwonym

Palisada trapezowa w kolorze szarym
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Kostka krawężnikowa
waga 1 szt. [kg]

ilość szt. na palecie

waga palety [kg]

3,9

324

1270

Kostka krawężnikowa stosowana jest w zastępstwie obrzeży chodnikowych a wykończenie nią powierzchni nadaje miejscu wyjątkową 
i oryginalną formę. Szeroka gama kolorystyczna pozwala dobrać kostkę krawężnikową do koloru nawierzchni. Zaokrąglona lub ścięta 
krawędź wygląda pięknie na klombach, schodach, a przede wszystkim na krętych, wąskich alejkach. Kostka krawężnikowa dostępna 
jest również w szlachetnej odmianie grupy Stare MIasto. ❙

grafit żółty

czerwony brąz

szary
10  szt./mb

Kostka krawężnikowa w kolorze szarym

Kostka krawężnikowa w kolorze szarym
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Korytka ściekowe

waga 1 szt. [kg]

ilość szt. na palecie

waga palety [kg]

51

korytko trójkątne
50x30x20 cm

47

korytko pokrągłe 
60x30x15 cm

29,5

ściek przykrawężnikowy 
28x50x10 cm

20 24 28

1050 1150 826

Korytko trójkątne i półokrągłe to element betonowy służący do powierzchniowego odprowadzania wód opadowych. Stosowany naj-
częściej w drogownictwie między innymi do odwodnień ciągów komunikacyjnych, parkingów, skarp oraz umocnień dna rowów. Koryt-
ka pozwalają również na odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej z podjazdów, chodników oraz ścieżek wokół posesji. 

Ściek przykrawężnikowy układany jest pomiędzy krawędzią jezdni bitumicznej a krawężnikiem w celu odprowadzenia nadmiaru wód 
opadowych. Stosowany jest często wzdłuż drogi z odprowadzeniem do studzienek deszczowych. Stanowi alternatywę dla dotychczas 
stosowanej kostki brukowej montowanej poniżej poziomu jezdni wzdłuż krawężnika. ❙

szary

Korytka ściekowe w kolorze szarym

Korytka ściekowe w kolorze szarym
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obrzeża proste waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

6x20x100 cm 27 kg 42 1.150

8x25x100 cm 46 kg 30 1.400

8x30x100 cm 54 kg 20 1.100

obrzeża łukowe waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

6x20x78 cm
R=0,5 m (okrąg – 4 szt.) 20 kg 36 740

6x20x78 cm
R=1 m (okrąg – 8 szt.) 20 kg 45 920

6x20x78 cm
R=2 m (okrąg – 16 szt.) 20 kg 48 980

8x30x78 cm
R=0,5 m (okrąg – 4 szt.) 38,5 kg 20 800

8x30x78 cm
R=1 m (okrąg – 8 szt.) 40,5 kg 24 1000

opornik waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

12x25x100 cm 68 kg 21 1.450

Obrzeża proste/łukowe Opornik
Podstawowy element stabilizujący chodniki, alejki oraz ścieżki. Dzięki zastosowaniu obrzeży przy nawierzchniach z elementów be-
tonowych tworzymy ładną, jednolitą i stabilną powierzchnię, zabezpieczoną przed rozsuwaniem. Obrzeże stosowane jest głównie w 
parkach, ogrodach oraz innych miejscach przeznaczonych głównie do ruchu pieszego lub rowerowego.
Obrzeża łukowe dostępne są w wielu wariantach wymiarowych. Pozwalają tworzyć łuki, koła, zakręty. ❙

grafit

piaskowy

czerwony

zielonybrąz

szary

Obrzeże w kolorze szarym

Obrzeże w kolorze grafit

Niektóre z produktów
dostępne są tylko w kolorach
szary i grafit.

żółty
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Krawężnik
Krawężniki stosowane są przy budowach wszelkiego rodzaju podjazdów i najazdów zarówno przy drogach użyteczności publicznej 
jak również przy prywatnych posesjach. Wysokie parametry wytrzymałościowe sprawiają, że doskonale nadają się pod ruch kołowy 
oraz transport lekki w takich miejscach jak parkingi, ronda, drogi lokalne czy wjazdy na posesje. W swojej ofercie posiadamy krawęż-
niki proste, skośne, najazdowe, łukowe, ciężkie oraz lekkie. ❙

szary

typ lekki (proste) waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

najazdowy 15x22x100 cm 75 kg 18 1.360

najazdowy skośny (lewy/prawy)
15x22-30x100 cm 92 kg 12 1.120

15x30x100 cm 100 kg 12 1.180

15x30x50 cm 50 kg 24 1.180

typ ciężki (proste) waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

najazdowy 20x22x100 cm 98 kg 15 1.500

najazdowy skośny (lewy/prawy)
20x22-30x100 cm 116 kg 12 1.420

20x30x100 cm 130 kg 8 1.070

20x30x50 cm 65 kg 16 1.070

typ lekki (łukowe wewnętrzne) waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

15x30x78 cm,  R=1 m (okrąg – 8 
szt.) 75 kg 12 910

15x30x78 cm, R=3 m (okrąg – 24 
szt.) 75 kg 12 910

15x30x78 cm, R=6 m (okrąg – 48 
szt.) 75 kg 12 910

typ ciężki (łukowe wewnętrzne) waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

20x30x78 cm,  R=1 m (okrąg – 8 
szt.) 101 kg 10 1.040

20x30x78 cm, R=3 m (okrąg – 24 
szt.) 101 kg 10 1.040

20x30x78 cm, R=6 m (okrąg – 48 
szt.) 101 kg 10 1.040

Krawężnik w kolorze szarym

Krawężnik w kolorze szarym
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VIP line

Płyta VIP łupek
Super Roma

Roma AntykowanaPłyta VIP

granite creme alhambra africa

Grupa VIP line jest dostępna w kolorach:

Na życzenie klienta, asortyment z grupy VIP może zostać zabez-
pieczony powłoką lakierniczą utwardzoną promieniami UV. 

70

4040
40

4050

50

30

70

4040
40

4050

50

30

Uwaga! Poszczególne elementy płyty VIP łupek nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Super Romę 
nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę An-
tykowaną nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy płyty VIP nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

grubość: 8 cm

ilość m2 na palecie: 7,7*

waga palety: 1330 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

grubość: 8 cm

ilość m2 na palecie: 7,7*

waga palety: 1330 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

Dane techniczne Vip line Dane techniczne City line

CITY line
Grupa CITY line jest dostępna w kolorach:

silver zebra vulcano toffee

burbon carbon

Na życzenie klienta, asortyment z grupy CITY może zostać za-
bezpieczony powłoką lakierniczą utwardzoną promieniami UV. 

grubość: 8,0 cm

grubość: 8,0 cm

ilość m2 na palecie: 9,0*

ilość m2 na palecie: 9,0*

waga palety: 1600 kg

waga palety: 1600 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

40

39,90

26,56 13,23

13,23
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26
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6

A B C
D
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39,90

26,56 13,23

13,23

13
,2

3

26
,5

6

A B C
D

dostępny w kolorach: 
granite, creme, alhambra, africa

dostępny w kolorach: 
silver, zebra, vulcano, toffee, burbon, carbon

dostępny w kolorach: 
silver, zebra, vulcano, toffeedostępny w kolorach: 

granite, creme, alhambra, africa
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Linear Satyna

Super Mozaik

Roma Retro

Roma

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Linear Satynę 
nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Super Mozaik 
nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę Retro 
nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Dane techniczne City line

42,5

28
,5

16

21 27 30 39

22,5

32 39

grubość: 8 cm

ilość m2 na palecie: 7,8*

waga palety: 1350 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

grubość: 8 cm

ilość m2 na palecie: 8,2*

waga palety: 1500 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
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Dane techniczne Sun line

SUN line
Grupa CITY line jest dostępna w kolorach:

Na życzenie klienta, asortyment z grupy SUN może zostać 
zabezpieczony powłoką lakierniczą utwardzoną promieniami UV. 

Istnieje możliwość poddania kostek z grupy SUN LINE proceso-
wi antykowania lub młotkowania. 

barwy jesieni lawa zebralatte sahara

grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 11,2*

waga palety: 1430 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
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grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 11,2*

waga palety: 1430 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

dostępny w kolorach: 
silver, zebra, vulcano, toffee

dostępny w kolorach: 
silver, zebra, vulcano, toffee, burbon, carbon

dostępny w kolorach: 
zebra, lawa, sahara, barwy jesieni

dostępny w kolorach: 
latte, zebra, lawa, sahara, barwy jesieni
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Pikolo Siena

Cegła bez fazkiStarobruk

Starobruk Rzymski

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Pikolo nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Sienę nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Cegłę bez fazki 
nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Starobruk nie 
są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Starobruk 
Rzymski nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Dane techniczne Sun line

11,09 10,07 8,99 8,03 7,0

9,
1

9,3 8,3 7,3 6,3 5,3

A B C D E

grubość: 6,0 cm grubość: 6,0 cm

grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 9,7* ilość m2 na palecie: 14,4*

ilość m2 na palecie: 10,5*

waga palety: 1250 kg waga palety: 1360 kg

waga palety: 1406 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu * dotyczy powierzchni po ułożeniu

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

12 A B C

9 12 18

12 12

grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 11,5*

waga palety: 1470 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

R20 R15

4,9 8

12,6 10,5 8,8

12

45º6´ 14º58´

A B C

Dane techniczne Sun line

A
B C D

30

30

15

15 10
15

20

20 10

10 10

grubość: 6 cm

ilość m2 na palecie: 10,8*

waga palety: 1420 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

dostępny w kolorach: 
lawa, sahara, barwy jesieni

dostępny w kolorach: 
latte, zebra, lawa, sahara, barwy jesieni

dostępny w kolorach: 
latte, zebra, lawa, sahara, barwy jesieni

dostępny w kolorach: 
latte, zebra, lawa, sahara, barwy jesieni

dostępny w kolorach: 
latte, zebra, lawa, sahara, barwy jesieni
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grupa Stare Miasto
Dane techniczne grupa Stare Miasto

Mozaik Stare Miasto

Pikolo Stare Miasto

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Mozaik Stare 
Miasto nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Pikolo Stare 
Miasto nie są dostępne w sprzedaży osobno.

dostępny w kolorach: 
szary, brąz, grafitowy, barwy jesieni

dostępny w kolorach: 
grafitowy, barwy jesieni, brąz

Grupa Stare Miasto line jest dostępna w kolorach:

barwy jesieni latte

brąz

grafit piaskowy szary

ceglasty

grubość: 8,0 cm

ilość m2 big bag: 8,2*

waga big bag: 1500 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

9

12 11 78910

11,09 10,07 8,99 8,03 7,0

9,
1

9,3 8,3 7,3 6,3 5,3

A B C D E
grubość: 6,0 cm

ilość m2 big bag: 9,7*

waga big bag: 1250 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

Dane techniczne Stare Miasto line

Arena Stare Miasto

Kostka krawężnikowa 
Stare Miasto

Cegła Stare Miasto

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Arenę Stare 
Miasto nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Cegłę Stare 
Miasto nie są dostępne w sprzedaży osobno.

grubość: 6,0 cm

grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 8,0*

ilość m2 na palecie: 10,8*

waga palety: 1050 kg

waga palety: 1390 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

dostępny w kolorach: 
szary, grafitowy, brąz

dostępny w kolorach: 
szary, grafitowy, brąz, żółty

dostępny w kolorach: 
szary, latte, grafitowy, ceglasty

21,3

9,5 9,9

17,8

19,5 19,1

11,9

11
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,6
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,7

15,8 15,6

14,7

16,1 16
,9
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,8
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ilość sztuk big bag: 324

waga big bag: 1270 kg

10 szt./mb

18

10

10

10

18

10
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Mozaik
Roma

Siena

Arena
Pikolo

Roma Retro

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Mozaik nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Sienę nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Arenę nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Pikolo nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Romę Retro 
nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Dane techniczne Grupa podstawowa

dostępny w kolorach: 
grafit, piaskowy, szary, żółty, brąz

dostępny w kolorach: 
grafit, piaskowy, szary,

żółty, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: 
grafit, szary, czerwony, brąz, żółty

dostępny w kolorach: 
grafit, piaskowy, zielony, szary,

czerwony, brąz

dostępny w kolorach: 
grafit, piaskowy, zielony, szary,

żółty, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: 
grafit, piaskowy, szary,

żółty, czerwony, brąz

grubość: 8,0 cm

ilość m2 na palecie: 8,2*

waga palety: 1500 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

9

12 11 78910

grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 9,7*

waga palety: 1250 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

11,09 10,07 8,99 8,03 7,0

9,
1

9,3 8,3 7,3 6,3 5,3

A B C D E

grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 11,2*

waga palety: 1430 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
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grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 11,2*

waga palety: 1430 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
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grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 8,0*

waga palety: 1050 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

21,3

9,5 9,9

17,8

19,5 19,1

11,9

11
,9 12
,6

14
,7

15,8 15,6

14,7

16,1 16
,9

13,111,510
,8

grubość: 4,0 cm

ilość m2 na palecie: 14,4*

waga palety: 1360 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

A
B C D

30

30

15

15 10
15

20
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2

10

2
20

2

10

20
9
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Starobruk

Godło

Cegła

Starobruk Rzymski

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Starobruk nie 
są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Godło nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Cegłę nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Starobruk 
Rzymski nie są dostępne w sprzedaży osobno.

dostępny w kolorach: 
grafit, piaskowy, zielony, szary,

żółty, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: grafit, piaskowy, zielony, szary, żółty, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: 
grafit, piaskowy, szary,

czerwony, brąz

dostępny w kolorach: 
grafit, piaskowy, zielony, szary,

żółty, czerwony, brąz

grubość: 6,0 i 8,0 cm

ilość m2 na palecie: 11,5 i 9,2*

waga palety: 1470 i 1550 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

12 A B C

9 12 18

12 12

grubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 10,5*

waga palety: 1406 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
R20 R15

4,9 8

12,6 10,5 8,8

12

45º6´ 14º58´

A B C

grubość: 6,0 cm

grubość: 6,0 i 8,0 cm

ilość m2 na palecie: 7,4*

ilość m2 na palecie: 10, 8 i 8,7*

waga palety: 1080 kg

waga palety: 1420 i 1560 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

* dotyczy powierzchni po ułożeniu

PRAWY20

10

18
,6

2020

18
,620

LEWY

PRAWY20

10

18
,6

2020

18
,620

LEWY

20 10

10 10

dotyczy cegły gr. 6 oraz 8 cm
z fazką i bez fazki

Fala gr. 8 cm z fazką

Fala gr. 6 cm z fazką i gr. 8 cm bez fazki

Fala Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Falę nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

dostępny w kolorach: grafit, piaskowy, zielony, szary, żółty (dotyczy gr. 8 cm z fazką), czerwony, brąz

grubość: 8,0 cmgrubość: 8,0 cmgrubość: 6,0 cm

ilość m2 na palecie: 6,8*ilość m2 na palecie: 8,7*ilość m2 na palecie: 8,5*

waga palety: 1250 kgwaga palety: 1470 kgwaga palety: 1100 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
dotyczy fali bez fazki gr. 8 cm

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
dotyczy fali z fazką gr. 8 cm

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
dotyczy fali z fazką gr. 6 cm
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Młotek

Kość Płyta chodnikowa
z guzkami

Płytka chodnikowa

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Młotek nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Poszczególne elementy tworzące Kość nie są 
dostępne w sprzedaży osobno.

dostępny w kolorach: grafit, piaskowy, szary, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: grafit, piaskowy, zielony, szary, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: grafit, piaskowy, szary,
żółty (dotyczy gr. 8 cm z fazką i bez fazki), czerwony, brąz

dostępny w kolorach: żółty

grubość: 6,0 i 8,0 cm

ilość m2 na palecie: 8,1 i 8,7*

waga palety: 1080 i 1440 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu
20 20
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11
,5

11,5

16
,5

16
,5

grubość: 6,0 i 8,0 cm

ilość m2 na palecie: 7,9 i 6,3*

waga palety: 1040 i 1120 kg

* dotyczy powierzchni po ułożeniu 23

9 11
,5

9

9 14

2,5

23

23

9 11
,5

9

9 14

2,5

23

Młotek gr. 8 cm Młotek gr. 6 cm

typ grubość waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

płytka 35x35 cm 5 cm 15 kg 84 (72 całe+24 połówki) 1.250

50

50

17,5 35

35

17,535

50

50

17,5 35

35

17,535

typ grubość waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

płytka z guzkami
35x35 cm 5 cm 15 kg 105 (90 całych+30 połówek) 1.510

50

50

17,5 35

35

17,535

Płytka chodnikowa 50x50

Płyta ażurowa EKO/MEBA

dostępny w kolorach: szary, czerwony
50

50

17,5 35

35

17,535

typ grubość waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

płytka 50x50 cm 7 cm 42 kg 40 1.700

waga 1 szt. [kg]: EKO 28/MEBA 41

grubość: EKO 10,0/MEBA 12,0 cm

ilość szt. na palecie: EKO 28/MEBA 30

waga palety: EKO 860/MEBA 1230 kg

33

60

EKO MEBA

40

60

EKO dostępny w kolorach: grafit, piaskowy, zielony, szary, czerwony, brąz
MEBA dostępny w kolorach: grafit, szary, czerwony

Kość gr. 6 cm z fazką i bez fazki

Kość gr. 8 cm z fazką i bez fazki
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Gazon Vario/Nerkowy

waga 1 szt. [kg]: 70 i 32

ilość szt. na palecie: 12 i 18

waga palety: 860 i 610 kg

ilość sztuk/metr bieżący: 3
ilość sztuk/metr bieżący: 10

ilość sztuk/metr bieżący: 9

66

27 45

VARIO

2530

NERKOWY

33
,2

37

41,2

dostępny w kolorach: grafit, żółty, szary, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: grafit, żółty, szary, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: grafit, żółty, szary, czerwony, brąz

dostępny w kolorach: szary

Palisada trapezowa

Kostka krawężnikowa

Korytka ściekowe

waga 1 szt. [kg]: 12,5

ilość szt. na palecie: 40

waga palety: 520 kg

40

9

13

12

40

9

13

12

40

9

13

12

waga 1 szt. [kg]: 3,9

ilość szt. na palecie: 324

waga palety: 1270 kg

18

10

10

10

18

10

typ waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

korytko trójkątne
50x30x20 cm 51 kg 20 1.050

korytko półokrągłe
60x30x15 cm 47 kg 24 1.150

ściek przykrawężnikowy
28x50x10 cm 29,5 kg 28 826

15 12

7
7

8

60

3020

10

10 8

18

37

50

30

10

10 8,
5

15
37

28

50
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Obrzeża/Opornik Krawężnik
obrzeża proste waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

6x20x100 cm 27 kg 42 1.150

8x25x100 cm 46 kg 30 1.400

8x30x100 cm 54 kg 20 1.100

obrzeża łukowe waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

6x20x78 cm
R=0,5 m (okrąg – 4 szt.) 20 kg 36 740

6x20x78 cm
R=1 m (okrąg – 8 szt.) 20 kg 45 920

6x20x78 cm
R=2 m (okrąg – 16 szt.) 20 kg 48 980

8x30x78 cm
R=0,5 m (okrąg – 4 szt.) 38,5 kg 20 800

8x30x78 cm
R=1 m (okrąg – 8 szt.) 40,5 kg 24 1000

opornik waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

12x25x100 cm 68 kg 21 1.450
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6

100

20

12
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25

typ lekki (proste) waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

najazdowy 15x22x100 cm 75 kg 18 1.360

najazdowy skośny (lewy/prawy)
15x22-30x100 cm 92 kg 12 1.120

15x30x100 cm 100 kg 12 1.180

15x30x50 cm 50 kg 24 1.180

typ ciężki (proste) waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

najazdowy 20x22x100 cm 98 kg 15 1.500

najazdowy skośny (lewy/prawy)
20x22-30x100 cm 116 kg 12 1.420

20x30x100 cm 130 kg 8 1.070

20x30x50 cm 65 kg 16 1.070

typ lekki (łukowe wewnętrzne) waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

15x30x78 cm,  R=1 m (okrąg 
– 8 szt.) 75 kg 12 910

15x30x78 cm, R=3 m (okrąg – 
24 szt.) 75 kg 12 910

15x30x78 cm, R=6 m (okrąg – 
48 szt.) 75 kg 12 910

typ ciężki (łukowe wewnętrzne) waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety [kg]

20x30x78 cm,  R=1 m (okrąg 
– 8 szt.) 101 kg 10 1.040

20x30x78 cm, R=3 m (okrąg – 
24 szt.) 101 kg 10 1.040

20x30x78 cm, R=6 m (okrąg – 
48 szt.) 101 kg 10 1.04015 (20)
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Obrzeża – dostępne w kolorach: 
szary, grafit, czerwony, brąz, piaskowy, żółty, zielony

Oporniki – dostępne w kolorze szarym

dostępny w kolorach: szary
Na specjalne zamówienie oferujemy krawężniki w kolorze czerwonym.



granite

silver

latte latte Stare MIasto

barwy jesieni Stare Miasto

creme

zebra

burbon

sahara

brąz Stare MIasto

alhambra

vulcano

carbon

lawa

africa

toffee grafit Stare Miasto

barwy jesieni

szary Stare Miasto

ceglasty Stare MIasto

Stare Miasto

żółty Stare MIasto
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grafit

żółty

piaskowy

czerwony

zielony

brąz

szary
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ABW Superbruk Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/5
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. (085) 745 40 28
fax. (085) 745 40 31

superbruk.com.pl

dystrybutor
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