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Elementy drogowe
Bogata oferta Betardu jest wciąż aktualizowana. Podążamy za zmieniającymi się potrzebami rynku, dbamy aby 
nasze technologie i materiały wyznaczały poziom nowoczesnej produkcji. Chcemy spełniać rosnące oczekiwa-
nia naszych Klientów. 

Niniejszy katalog prezentuje prefabrykaty drogowe – a wśród nich nieustannie rozwijającą się ofertę dekoracyj-
nej kostki brukowej i wybrane elementy małej architektury. 

Betonowa kostka brukowa to nowoczesny, ekologiczny i wygodny sposób na zagospodarowanie przestrzeni za-
równo publicznej jak i dzięki coraz ciekawszej ofercie kostek dekoracyjnych i małej architektury także tej pry-
watnej, wokół domu i w ogrodzie. W niniejszym katalogu nie brakuje produktów standardowych, wykorzystywa-
nych w budownictwie infrastrukturalnym, drogowym, takich jak; kostka przemysłowa, wszelkiego typu obrzeża 
i krawężniki, płyty chodnikowe, ażurowe, drogowe itd. oraz elementy odprowadzające wodę. 
Nasze produkty podlegają ciągłej kontroli w laboratorium firmy i niezależnych certyfikowanych laboratoriach. 
Stały monitoring produkcji zapewnia zachowanie najwyższej jakości i spełnienie wszystkich wymaganych norm.

BETARD

Firma Betard jest obecna na rynku już od 25 lat. Swój 
dynamiczny rozwój zawdzięcza specjalizacji w produkcji 
elementów prefabrykowanych dla budownictwa: 
od mieszkaniowego poprzez obiekty użyteczności 
publicznej i przemysłowe, po skomplikowane 
elementy konstrukcji inżynierskich, drogowych, 
mostowych, hydrotechnicznych i innych. Celem 
firmy jest produkcja najwyższej jakości materiałów 
budowlanych z betonu, także nietypowych, 
wykonywanych na specjalne zamówienia dla firm 
i dla odbiorców indywidualnych, niezależnie od ich 
rodzaju i wielkości inwestycji.
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PROJEKTY I ARANŻACJE

Profesjonalny projekt nawierzchni wokół domu pozwoli spojrzeć 
na posesję jak na uporządkowaną przestrzeń o ustalonej funkcji 
i atrakcyjnej formie. Z dokładnie wyliczonym zapotrzebowaniem 
na kostkę brukową i pozostałe elementy małej architektury.

Projektujemy nawierzchnię

Nawierzchnia wokół domu to inwestycja na lata. Warto 
przemyśleć sposób jej aranżacji biorąc pod uwagę zarów-
no funkcjonalność jak i estetykę. Dobrze zaprojektowana  
nawierzchnia może być trwałą ozdobą naszej posesji.

Najlepiej powierzyć projekt zagospodarowania nawierzchni 
specjaliście, który doradzi nie tylko, jaką kolorystykę zasto-
sować, ale także zaplanuje odpowiednie połączenia kostek 
pod względem faktury i kształtów. Jak każda sztuka także i ta 
opiera się na kilku ważnych zasadach. Jedna z nich dotyczy 
szerokości ścieżek: główna alejka do domu powinna mieć od 
1,30 m do 1,50 m szerokości, boczne alejki od 50 do 100 cm, 
a rzadko uczęszczane ścieżki w ogrodzie 50 cm. Przestrzeń 
przeznaczona na parkowanie samochodu oraz podjazd do ga-
rażu to kolejne bardzo ważne elementy przydomowej posesji. 
Na zaparkowanie jednego samochodu potrzeba około 2,5×5 m 
powierzchni. Jeśli mamy więcej niż jeden samochód lub chce-
my zapewnić miejsce postojowe gościom, to przestrzeń ta 
powinna być powiększona o 2,5–3 m na każdy samochód.
Taras jest powierzchnią który możemy zaprojektować zgodnie 
z naszymi preferencjami. Warto jednak określić już na etapie 
projektowania jego główne funkcje. Wówczas łatwiej nam bę-

dzie dostosować jego wielkość i kształt i kolor do przeznaczenia.
Projekt powinien uwzględniać także różnice wysokości, jakie 
występują na danym terenie, ze szczególnym zaznaczeniem 
tych obszarów, na których trzeba wykonać stopnie. Warto 
wykorzystać zróżnicowanie terenu podkreślając je nawet. 
Umocnienie podłoża i estetyczne wykończenie schodów 
będą możliwe przy użyciu specjalnie do tych celów przezna-
czonych produktów: palisady, obrzeży czy ceglanych murków.
Ważnym elementem projektu jest stylistyczne dopasowanie 
nawierzchni do charakteru otoczenia. Powinna współgrać  
z kształtem i odcieniami elewacji oraz charakterem archi-
tektury. Jeśli bryła budynku i jego kolorystyka nawiązuje do 
nowoczesnych trendów, dobrze jest, gdy linie nawierzchni są 
proste i symetryczne. W przypadku budynku w stylu klasycz-
nym czy rustykalnym, dobry efekt osiągniemy układając ścież-
ki i inne elementy na kształt łuków.

Zdecydowanie bezpieczniej jest wybierać rozwiązania uni-
wersalne, które zawsze będą atrakcyjne i szybko się nie opa-
trzą. Lepiej więc zdecydować się na wzory proste, współgrają-
ce z otoczeniem posesji. Ograniczając ilość kolorów do trzech.
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Układanie kostki. Co warto wiedzieć?
WYTYCZENIE GRANIC 
Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy i ukła-
dania kostki, należy wytyczyć obszar prac ziemnych. Spe-
cjaliści w brukarstwie używają do pomiaru odległości oraz 
spadków terenu urządzeń geodezyjnych, a przeliczone 
wartości nanoszą na opracowywany obszar. Granice prac 
zaznacza się, wbijając w ziemię drewniane lub metalowe 
kołki, zwane inaczej szpilami. Ich wysokość wskazuje za-
razem poziom, na którym ma znajdować się bruk. Po wy-
konaniu tych prac korytuje się cały zaznaczony obszar na 
odpowiednią głębokość, z zachowaniem spadków.

PODBUDOWA
Od tego, z czego i w jaki sposób zostanie wykonana pod-
budowa, zależy efekt końcowy inwestycji. Dobór warstw 
decyduje o stabilności nawierzchni i jej wytrzymałości na 
całe lata.
Aby podbudowa była odpowiednia, należy wziąć pod uwa-
gę rodzaj przeznaczenia i charakterystykę terenu, np. czy 
grunt jest przepuszczalny, podmokły czy piaszczysty. Nale-
ży również uwzględnić poziom wód gruntowych oraz roz-
ważyć, jaki rodzaj systemu odwodnienia przeprowadzić.
Nanoszone w terenie spadki zwykle wynoszą 2,5 - 4 %, 
co oznacza że powierzchnia powinna być pochylona od  
2,5 do 4 cm na długości 1 m.
Inną podbudowę przygotowuje się dla ciągów pieszych 
a inną pod ruch samochodowy, w zależności od rodzaju 
pojazdów, które będą po niej jeździć i od siły nacisku.
Przy zabudowie mieszkaniowej, gdzie występuje głównie 

ciąg pieszy i kołowy, podbudowa nie wymaga większego 
korytowania. Wyjątek stanowi grunt podmokły, który po-
trzebuje zwiększenia stabilizacji. I tak np. na ścieżki wystar-
czy wykorytować glebę do głębokości około 25 cm a na 
podjazdy maksymalnie do 50 cm. Na parkingach przy bu-
dynkach użyteczności publicznej oraz podjazdach pod su-
permarkety itp. podbudowa może sięgać nawet do 60 cm.

Cała podbudowa powinna składać się z odpowiednich 
warstw:
• najgłębszej – piasku tzw. kopanego; warstwa od 5 do 

10 cm;
• kolejnej – z kruszywa łamanego, potocznie zwane-

go klińcem; warstwa od 15 do 30 cm o frakcji od  
0 – 31,5 mm;

• najpłytszej – tzw. podsypki z mączki granitowej 
o frakcji od 0 do 5 mm lub z rzadziej stosowanego 
piasku, który jest mniej stabilny. Warstwa ta spełnia 
również funkcję odsączającej.

W przypadku głębszej podbudowy, która ma być pod-
łożem pod inwestycje publiczne, takie jak parkingi, czy 
place manewrowe dla najcięższych samochodów, stosuje 
się jeszcze jedną warstwę  zwaną tłuczniem, o frakcji od  
0 do 63 mm. Umieszcza się ją pomiędzy piaskiem kopa-
nym a klińcem. Istnieje metoda przygotowania podbudo-
wy, która polega na zastosowaniu odpowiednich proporcji 
poszczególnych jej warstw oraz ich właściwym zagęsz-
czeniu. Rozpoczyna się ją od ułożenia najgrubszej, a na-

PORADY

stępne warstwy układa się coraz cieńsze. Każdą z warstw 
odpowiednio wyrównuje się i ubija urządzeniem zwanym 
zagęszczarką. Rodzaje tych maszyn dobiera się w zależności 
od ich obciążenia. By zagęścić warstwę klińca na podjazdy 
i chodniki, potrzebna jest zagęszczarka o obciążeniu 250 kg, 
a przy zagęszczeniu podsypki z mączki granitowej najlepiej 
zastosować zagęszczarkę o wadze 100 kg. Przy utwardzeniu 
głębszej podbudowy zaleca się stosowanie zagęszczarki od 
450 do nawet 700 kg.

UKŁADANIE KOSTKI 
Przy wyborze kostki trzeba wziąć pod uwagę jej zastosowa-
nie, a dokładnie: obciążenia, jakie ma na siebie przyjmować 
bruk po jej ułożeniu.

Na tarasy, chodniki i mniejsze ścieżki najlepiej nadają się produk-
ty od 4 do 6 cm grubości. Na podjazdy i parkingi dla ruchu koło-
wego stosuje się kostkę o grubości od 6 do 10 cm, a jej dokład-
ną grubość dobiera się w zależności od ciężaru poruszających 
się na danym terenie pojazdów. Gdy dobierzemy odpowiednie 
produkty i przygotujemy podbudowę , możemy zacząć układać 
kostkę. Idealne wykończenie kolorystyczne uzyskamy, układając 
naprzemiennie kostkę z trzech różnych palet. Dzięki temu unik-
niemy różnic w odcieniach na większych płaszczyznach. Zasada 
ta nazywana jest „zasadą układania z trzech palet”.

W miejscach, w których teren jest wystopniowany, stosuje 
się takie elementy jak np. palisady. W zależności od rodza-
ju produktu, mogą one być układane zarówno w łukach ze-

wnętrznych jak też wewnętrznych, co umożliwia precyzyjne 
wykończenie danego fragmentu obszaru.
Po ułożeniu bruk zasypuje się piaskiem płukanym o uziarnie-
niu od 0 do 2 mm, wypełniając nim szczeliny. Zabezpiecza 
to kostkę przed obijaniem i kruszeniem podczas kolejnego 
zagęszczania, tym razem kostki. W tym przypadku stosuje 
się urządzenie do 250 kg ze specjalną nakładką kauczukową, 
zwaną elektrometrem, która chroni bruk przed uszkodzeniem 
podczas zagęszczania.

Aby utrzymać kostkę brukową w dobrym stanie, powin-
no się ją regularnie, kilka razy w roku zamiatać, prze-
mywać wodą lub (przy większych zanieczyszczeniach) 
myć myjką ciśnieniową lecz tylko rozproszonym stru-
mieniem. Zimą należy unikać odśnieżania powierzchni 
ostrymi narzędziami, by zapobiec uszkodzeniom górnej 
warstwy bruku. Kostkę można impregnować specjalnie 
przeznaczonymi do tego celu preparatami. Wydobędą 
one głębię kolorów i zapobiegną wnikaniu zanieczysz-
czeń. Ten zabieg najlepiej sprawdza się na tarasach 
gdyż ze względu na niewielkie natężenie ruchu o sła-
bym nacisku mamy pewność, że impregnat nie zostanie 
wytarty. W przypadku impregnacji podjazdów, efekt 
może być odwrotny do zamierzonego. Zdarza się, że 
impregnat może ulec przetarciom, np. od kół samocho-
dowych, w wyniku czego koloryt na całej powierzchni 
może ulec zróżnicowaniu.

KONSERWACJA
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Kostka pokryta warstwą lakieru odpor-
nego na UV zyskuje znakomitą ochronę 
przed brudem, plamami. Nabiera przy 
tym satynowego połysku a kolor, zwłasz-
cza odcienie ciemniejsze, intensywności.

Impregnacja i lakierowanie
Nawierzchnie na ścieżkach i tarasie podlegają podobnym 
procesom użytkowym jak podłoga w domu. Jednak dużo 
bardziej intensywnym. Osiadają na niej kurz, piasek, bło-
to czasem plamy różnego pochodzenia (samochodowe, 
grillowe i te z ogrodu). Nie zawsze deszcz radzi sobie 
z ich spłukaniem, zwłaszcza jeśli plamy pozostają na po-
wierzchni zbyt długo. W pory kapilarne betonu wnikają 
zanieczyszczenia, które bywają trudnousuwalne. Dlatego 
nieimpregnowana i rzadko czyszczona kostka brukowa 
i płyty tarasowe mogą po czasie tracić na swojej atrakcyj-
ności. To naturalne przyczyny starzenia się tego materiału.
 
IMPREGNUJ I CZYŚĆ ŁATWIEJ
Dlatego, aby przedłużyć trwałość walorów nowej na- 
wierzchni wprowadziliśmy do oferty dodatkową impre- 
gnację produktów, opartą na dwóch metodach ich za-
bezpieczenia w procesie produkcyjnym. Żadna z nich nie 
zastąpi regularnego czyszczenia betonu. Znacznie jednak 
to zadanie ułatwi.

DWA KROKI DLA WIĘKSZEJ ODPORNOŚCI NA BRUD
Pierwszy z nich polega na impregnacji produktu od środka, 
dzięki czemu jest dużo bardziej odporny na zanieczyszcze-
nia, brud, porosty i mchy. Podnosimy w ten sposób atrak-
cyjność betonu, dzięki czemu jego powierzchnia jest dużo 
lepiej chroniona przed płynami oraz zabrudzeniami. Nie 
dochodzi przy tym do zmiany odcienia kostki. 
Drugim krokiem jest zabezpieczenie produktu w jego gór-
nej i dolnej warstwie za pomocą środka uszczelniającego 
masę betonową. Dodatkowo, pokrywamy go przezroczy-
stą warstwą lakieru odpornego na UV. To powoduje zna-
komitą ochronę przed brudem, plamami. Element nabiera 
satynowego połysku a kolor, zwłaszcza odcienie ciemniej-
sze, nabiera intensywności. Po pewnym czasie nawierzch-
nia naturalnie matowieje, jednak nie traci przy tym swoich 
właściwości.

DODATKOWA OCHRONA
Aby długo cieszyć się dodatkową ochroną warto zwrócić 
uwagę na kilka ważnych kwestii. Produkty pokryte lakie-
rem należy chronić podczas transportu i składowania oraz 

układania przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy 
unikać szorowania betonem o beton i uderzeń. W trakcie 
układania i przycinania produktu należy go przed cięciem 
zmoczyć. Cięcie może odbywać się wyłącznie na mokro. 
Po cięciu produkty należy dokładnie umyć. Pył cemento-
wy lub mokry kurz może doprowadzić do niepożądanych 
zmian. Pamiętajmy także aby na  gotowej już nawierzch-
ni nie stawiać przedmiotów o ostrych krawędziach  
(np. mebli ogrodowych) zanim je postawimy podklejmy 
je np. gumą. Bezpośrednio na lakierowanym podłożu 
nie należy także stawiać materiałów betonowych, meta-
lowych lub ceramicznych. Unikniemy niepotrzebnych za-
rysowań oraz zmian wywołanych środowiskiem alkalicz-
nym. Alkaliczne środki czyszczące można stosować tylko 
w wyjątkowych sytuacjach. Rozpuszczalniki organiczne 
mogą naruszyć powierzchnię lakierowaną. Należy ograni-
czyć do minimum lub całkowicie wyeliminować stosowa-
nie soli odmrażających ze względu na fakt, że po czasie 
może dojść do koncentracji soli w betonie. Nie stosować 
innych ostrokrawędziowych, sypanych materiałów anty-
poślizgowych ze względu na ryzyko zarysowań. Lekkie 
zarysowania stają się mniej widoczne podczas procesu 
naturalnego zużywania się nawierzchni.

UKŁADANIE
Należy bezwzględnie unikać układania elementów na po-
wierzchniach nieodpowiednio drenażowanych. Dłuższe 
przebywanie lakierowanej kostki w mokrym środowisku 
może doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Z tego sa-
mego powodu warto unikać zalegającej wilgoci, np. pod 
doniczkami.

FUGOWANIE
Zalecamy zastosowanie materiałów do fugowania na 
bazie polibutenów (nie na bazie żywic epoksydowych). 
Po zafugowaniu powierzchnię lakierowaną należy nie-
zwłocznie i dokładnie oczyścić.

TECHNOLOGIA
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NOWOŚCI
SCALA
PŁYTA SCHODOWA

Kruszywo wykorzystane do melanżu PUNTO GRANO jest o 3 do 4 razy 
drobniejsze niż standardowe kruszywo kostek płukanych. Dzięki temu 
przejścia tonalne od bieli do grafitu są bardziej subtelne, a porowata 
powierzchnia kostek delikatniejsza. Zachowuje przy tym praktyczne wa-
lory antypoślizgowe.

NAWIERZCHNIA PŁUKANY MELANŻ - drobnoziarnisty

grubość 
[cm]

waga 
[szt./kg]

15 300

Aktualnie w nowym kolorze PUNTO GRANO oferujemy
dwa wybrane produkty:
kostkę Urbanica (zobacz na okładce i na zdjęciu obok)
oraz płytkę Quattro 40 x 40

Płyta Scala z betonu architektonicznego to przykład klasycznego minima-
lizmu. Wymiary tej płyty – 100 x 80 x 15 cm pozwalają na wykorzystanie 
jej w charakterze stopniowanego wejścia na taras lub do budynku. Dzięki 
wcięciu po krótszym boku schody wydają się lżejsze. Płytę możemy wy-
korzystać także jako kontynuację nawierzchni tarasu tworząc jednorodną 
aranżację (patrz także na str. 112). Z kolei kontrastowe połączenie z fakturą 
kostki płukanej lub drewnem podkreśli gładkość betonu (patrz zdj. na okład-
ce katalogu).

PUNTO GRANO - NOWY PŁUKANY MELANŻ
N O W Y  K O L O R

Klasyczna forma stopnia ułatwia tworzenie schodów. Barwione w ma-
sie stopnie dostępne są w trzech praktycznych kolorach: brązowym, 
grafitowym i szarym.

SCALINO
STOPIEŃ SCHODOWY

wymiary 
[cm]

warstwa 
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

15x35x100 3 4 12 120 1440

STANDARD
K

O
L

O
R

Y

Płyta Quattro w nowym formacie – 80 x 80 cm wpisuje się w nowoczesne 
trendy projektowe oparte na prostych formach. Ten duży kwadrat w od-
cieniu lakierowanego grafitu stworzy zdecydowane nawierzchnie. Ciekawe 
aranżacje uzyskamy łącząc go w sposób nieregularny, wypełniając prze-
strzenie gresem lub trawą. Płyta dostępna także w wersji szarej i w melan-
żach; szarości i bursztynu.

PŁYTA QUATTRO 80 x 80

grubość 
[cm]

wymiary 
[cm]

warstwa 
[szt.]

liczba warstw 
[m2]

ilość na 
palecie

zużycie
[szt./m2]

waga 
[szt./kg]

waga palety
[kg]

8 80x80 1 6 6 1,5 120 780

MELANŻ

STANDARD

K
O

L
O

R
Y
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POWIERZCHNIE
PŁUKANE

To grupa produktów o powierzchni pokrytej szlachet-
nym kruszywem. Kostki płukane są dostępne w gamie 
ośmiu odcieni i różnorodnych kształtach, co umożli-
wia jej dopasowanie do każdej eleganckiej aranżacji.  
Naszą najnowszą propozycją jest PUNTO GRANO – drob-
noziarnisty, popielaty melanż.

PORFIR BRĄZ

PUNTO GRANO

GRANIT KORAL

GRANIT SAHARA

GRANIT ŻÓŁTY

GRANIT ANTRACYT

GRANIT SZARY

GRANIT BIAŁY

Dekoracyjna kostka brukowa
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Dekoracyjna kostka brukowa  
POWIERZCHNIE PŁUKANE

URBANICA
Cztery prostokąty o wspólnym boku stworzą uporządkowaną nawierzchnię ścieżki, 
podjazdu lub tarasu. Delikatna fuga subtelnie zaznacza rysunek kostek pokrytych szla-
chetnym kruszywem. Najlepiej sprawdzi się w geometrycznych układach nawierzchni.K

O
L

O
R

Y

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1,04 10 10,4 1520

GRANIT BIAŁY

GRANIT SZARY

GRANIT ANTRACYT

GRANIT ŻÓŁTY

GRANIT SAHARA

GRANIT KORAL

PORFIR BRĄZ

PUNTO GRANO

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Dekoracyjna kostka brukowa  
POWIERZCHNIE PŁUKANE

DADO
Niewielka trapezowa kostka, dostępna w pełnej gamie barw, od świetlistej bieli po 
wyrazisty brąz. Kształt kostki znakomicie nadaje się do zadań specjalnych takich jak 
barwne mozaiki, małe koła, łuki i zakręty. 

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1 10 10 1360

K
O

L
O

R
Y

GRANIT BIAŁY

GRANIT SZARY

GRANIT ANTRACYT

GRANIT ŻÓŁTY

GRANIT SAHARA

GRANIT KORAL

PORFIR BRĄZ

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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WDZIĘCZNE
KSZTAŁTY

Drobne trapezy kostki Dado to najlepsze kształ-
ty do ułożenia precyzyjnych okręgów.

Bez problemu narysujemy nią koncentryczne 
kształty, dokładnie podkreślając wybrane miej-
sce w ogrodzie. Kontrastowy wzór na podło-
dze romantycznej altany dodaje jej charakteru. 
Wiadomo gdzie w naszym ogrodzie ulokowane 
jest serce spotkań towarzyskich. Lekkie, geome-
tryczne wzory to główna cecha ogrodów w stylu 
francuskim. Dzięki Dado możemy przenieść na 
nawierzchnię dosłownie każdy fantazyjny kształt. 
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Szeroka gama kolorów Dado daje możliwość dopasowania jej do koloru 
elewacji. Przeniesienie na nawierzchnie dwóch dominujących barw bu-
dynku – najczęściej są to kolor ścian i dachu to jeden z niezawodnych 
sposobów na uzyskanie całkowitej harmonii w tym obszarze. Ścieżki i ta-
rasy stanowią wówczas łagodne przejście w strefę ogrodu, są naturalnym 
przedłużeniem domu. Umiar w zakresie barw pozwala nam wówczas na 
nieco więcej fantazji w rysunku nawierzchni.

Jeśli architektura domu ma klasyczny lub nieco sielski 
charakter, nawierzchnia poprowadzona naturalnymi 
łukami doda jej łagodności.

FANTAZYJNIE 
ALE Z UMIAREM



26 KATALOG PRODUKTÓW 2015/2016 ELEMENTY DROGOWE I MAŁEJ ARCHITEKTURY 27

Dekoracyjna kostka brukowa    
POWIERZCHNIE PŁUKANE

Klasyka formy dla tych, którzy doceniają prostotę i elegancję. Produkty posiadają 
siedem różnych wielkości, co sprawi, że doskonale wkomponują się w projektowany 
obszar, tworząc regularne linie. Dzięki płaskiej powierzchni i minimalnej fudze two-
rzą  nawierzchnie o wyjątkowym komforcie użytkowania. 

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6
1,07

10 10,7 1445

8 8 8,56 1571

BRUK 
DOLNOŚLĄSKI

K
O

L
O

R
Y

GRANIT BIAŁY

GRANIT SZARY

GRANIT ANTRACYT

GRANIT ŻÓŁTY

GRANIT SAHARA

GRANIT KORAL

PORFIR BRĄZ

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE PŁUKANE

LASTRA
Nietypowy i zróżnicowany kształt kostki zaspokoi oczekiwania względem różno-
rodności rozwiązań nawet najbardziej wymagającego klienta. Interesująca a zara-
zem prosta forma pozwoli zaplanować zarówno przestrzeń nowoczesną, jak też 
klasyczną, dając przy tym możliwość tworzenia łuków. Duża gama kolorów umożliwi 
dopasowanie jej do wielu aranżacji.

K
O

L
O

R
Y

GRANIT BIAŁY

GRANIT SZARY

GRANIT ANTRACYT

GRANIT ŻÓŁTY

GRANIT SAHARA

GRANIT KORAL

PORFIR BRĄZ

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1,11 10 11,1 1500

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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NOWOCZESNA  
I NIEBANALNA

Lastra to świetny wybór dla nawierzchni wokół posesji w stylu nowocze-
snym. Jej lekko trapezowe kształty dają ciekawe możliwości układania. 
Delikatnie przełamują proste formy współczesnego budownictwa two-
rząc ścieżki i podjazdy o spokojnym ale niebanalnym rysunku. 

Nieregularne trapezy nawierzchni ułożone trochę na przekór 
prostokątnym proporcjom domu nawiązując delikatnie do sko-
sów na dachu. LASTRA
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Dekoracyjna kostka brukowa  
POWIERZCHNIE PŁUKANE

NOSTALIT
Naturalne, zaokrąglone kształty Nostalitu, nawiązują stylistycznie do standardo-
wych powierzchni. Jednak elegancja barw naturalnego kruszywa nadaje jej niestan-
dardowego stylu.

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6
1,12

10 11,2 1514

8 8 8,96 1644

K
O

L
O

R
Y

GRANIT BIAŁY

GRANIT ANTRACYT

*kostki produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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NOSTALIT 
W SZLACHETNYM
WYDANIU

Ten bardzo popularny kształt kostki zyskuje zupełnie nowe oblicze 
w wersji płukanej. Drobiny szlachetnego kruszywa pozwalają na skoja-
rzenia z kamiennym traktem z granitowych kamieni. Jednocześnie jest 
bezpieczniejsza w użytkowaniu. Tworzy nawierzchnie szorstkie (anty-
poślizgowe) i dzięki niewielkim fugom bardzo komfortowe.

Znany kształt w oryginalnej wersji wdzięcznie prezen-
tuje się w towarzystwie nowoczesnej architektury.
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE PŁUKANE

TABLO
Kostkę wyróżnia pięć różnej wielkości prostokątów, pakowanych na osobnych pa-
letach, co daje dowolność  łączenia ich ze sobą, według własnych upodobań lub 
potrzeb podyktowanych wielkością brukowanej nawierzchni.

grubość 
[cm]

wymiary
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

8

10 x 10 1,14

8

8,8 1628

10 x 20 1,08 8,64 1598

20 x 20

1,2 9,6 1776
20 x 30

40 x 40

40 x 60

*każdy kształt produkowany i pakowany na osobnej palecie

K
O

L
O

R
Y

GRANIT BIAŁY

GRANIT SZARY

GRANIT ANTRACYT

GRANIT ŻÓŁTY

GRANIT SAHARA
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At odi re maxim ut vel et harcimo llenihi liquaepror aci 
nihit ad magniae vernat elitia porum nat.
At odi re maxim ut vel et harcimo llenihi liquaepror aci 
nihit ad magniae vernat elitia porum nat.

Tablo to system dedykowany architekturze 
nowoczesnej. Spośród sześciu kształtów 
w ofercie tego systemu możemy wybrać 
dowolny z nich tworząc dopasowaną do 
architektury aranżację.
Rozległy plac łączący budynki uczelni i pro-
wadzące do niego chodniki wyłożono kwa-
dratami w kolorze białego granitu, tu i ów-
dzie łącząc je z elementami w kolorze 
antracytowym. Takie kontrastowe, mono-
chromatyczne połączenie podkreśla suro-
wy charakter nowoczesnej zabudowy. To 
wyraźne i konsekwentne nawiązanie do ja-
snych ścian i ciemnych, mocnych akcentów 
jakie tworzą przeszklone części elewacji.

MATEMATYCZNA
PRECYZJA 

TABLO
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Dekoracyjna kostka brukowa    
POWIERZCHNIE PŁUKANE

Klasyczny kształt w nowoczesnym wydaniu. Ten prosty format tworzy doskonałe 
rozwiązanie dla regularnych ścieżek i tarasów. Idealne prosta powierzchnia zapew-
nia komfort jej użytkowania.

grubość 
[cm]

wymiary
[cm]

warstwa 
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./m2]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

4 40 x 40 6 10 60 6,25 15,1 906

7 50 x 50 4 10 40 4 36 1440

PŁYTKA 
QUATTRO

*każdy kształt produkowany i pakowany na osobnej palecie

K
O

L
O

R
Y

GRANIT BIAŁY

GRANIT SZARY

GRANIT ANTRACYT

GRANIT ŻÓŁTY

PUNTO GRANO
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Tę kompozycję rozpisano na kwadraty.  
Główna rola przypadła największym - Quattro.

QUATTRO
MANIA

Nowoczesną architekturę charakteryzuje minimalna 
ilość dekoracji, konsekwencja wykorzystanych form 
i materiałów. Jednocześnie projektanci coraz większą 
wagę przykładają do otoczenia, architektury krajobrazu. 
Niewątpliwie starannie zaaranżowane otoczenie stano-
wi prawdziwy atut nowo realizowanych inwestycji.

Jedną z zasad aranżacji nawierzchni jest ograniczenie 
kolorów do trzech, najkorzystniej tych, dominujących na 
elewacji budynku. Jeśli jednocześnie zachowamy podob-
ne proporcje ich doboru wówczas zyskamy zharmonizo-
waną całość. Na większe powierzchnie wybieramy zwy-
kle kostki lub płyty o większych formatach np. Quattro. 
Do delikatnie zarysowanych linii dekoracyjnych lub wy-
znaczających granice stref możemy wybrać drobniejsze 
elementy np. z systemu Tablo.

Geometryczna architektura nie wyglądałaby 
tak przyjaźnie bez bujnie otaczającej ją zieleni.
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POWIERZCHNIE
POSTARZANE

To grupa produktów o charakterystycznej postarzanej po-
wierzchni. Kolorystyka oparta na ciepłych i naturalnych 
barwach, podkreśli otoczenie w stylu historycznym lub 
złagodzi surowość architektury nowoczesnej. Postarzana 
nawierzchnia nada całej aranżacji ponadczasowy, a za-
razem nieco nostalgiczny wygląd. Nowością w tej grupie 
produktów jest stonowany, miękki brąz - kolor MOKKA.

BRĄZOWY

MOKKA

BARWY JESIENI

BURSZTYN

Dekoracyjna kostka brukowa

GRAFIT
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE POSTARZANE

DADO
Drobne kształty, które doskonale komponują się w aranżacjach opartych na łukach. 
Postarzany wygląd kostki doda spójności otoczeniom nie tylko stylizowanym. Wiele 
możliwości jej ułożenia pozwoli na osiągnięcie niepowtarzalnego efektu.

grubość 
[cm]

ilość na palecie*
[m2]

waga palety 
[kg]

6 10 1320

K
O

L
O

R
Y

BURSZTYN

BARWY JESIENI

MOKKA

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie lub w big bag
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Dekoracyjna kostka brukowa 
POWIERZCHNIE POSTARZANE

Ten system siedmiu prostokątów poddany obróbce postarzania tworzy nawierzch-
nie pełne uroku i delikatnej patyny. Świetnie sprawdza się w każdej roli wokół posesji, 
na ścieżce, podjeździe, na schodach i na tarasie.

K
O

L
O

R
Y

BURSZTYN

BARWY JESIENI

MOKKA

BRUK 
DOLNOŚLĄSKI

grubość 
[cm]

ilość na palecie*
[m2]

waga palety 
[kg]

8 8,56 1520

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie lub w big bag



50 KATALOG PRODUKTÓW 2015/2016 ELEMENTY DROGOWE I MAŁEJ ARCHITEKTURY 51

Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE POSTARZANE

GRAFIT

MOKKA

grubość 
[cm]

ilość na palecie*
[m2]

waga palety 
[kg]

7 8,24 1320

SASSO
Niezwykle naturalistyczna forma, imitująca kamień, sprawi, że przestrzeń każde-
go ogrodu będzie efektowna i stylistycznie spójna. Różnorodny kształt pozwali 
osiągnąć kompromis pomiędzy funkcjonalnością a naturą. Możliwość wypełnienia 
szczelin między kostkami grysem lub trawą,  jest dodatkowym atutem. Elementy 
nadają się przede wszystkim na ścieżki i rabaty, jako akcent dekoracyjny.

K
O

L
O

R
Y

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie lub w big bag
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Dekoracyjna kostka brukowa 
POWIERZCHNIE POSTARZANE

K
O

L
O

R
Y

GRAFIT

BRĄZOWY

CEGŁA
Docelowo postarzana struktura, stanowi świetne uzupełnienie pomiędzy kostką 
a otoczeniem. Doskonały element do tworzenia murków w towarzystwie postarza-
nych nawierzchni. Naturalne, stonowane barwy pozwolą utrzymać spójność stylizacji.

grubość 
[cm]

ilość na palecie* 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

6,5 385 3 1540

*produkt pakowany na palecie lub w big bag
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POWIERZCHNIE
MELANŻ

To grupa produktów o ponadczasowym charakterze, które 
tworzą niepowtarzalne, cieniowane powierzchnie, przyja-
zne w użytkowaniu. Elementy, świetnie komponujące się 
z każdym otoczeniem, posiadają  tradycyjną i uniwersalną 
kolorystykę, która doskonale sprawdza się w różnorodnej 
stylistycznie przestrzeni. MOKKA i ONYKS to nowe od-
cienie w grupie melanży. Nową opcją w palecie jest lakiero-
wany grafit (więcej o lakierowaniu czytaj na str. 12).

GRAFIT LAKIEROWANY

ONYKS

MOKKA

BARWY JESIENI

BURSZTYN

Dekoracyjna kostka brukowa
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE MELANŻ

URBANICA
Cztery prostokąty o wspólnym boku stworzą uporządkowaną nawierzchnię ścieżki, 
podjazdu lub tarasu. Najlepiej sprawdzi się w geometrycznych układach nawierzchni. 
Melanżowe wybarwienie dodaje nawierzchniom lekkości i fantazji.

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1,04 10 10,4 1520

BARWY JESIENI

MOKKA

ONYKS

GRAFIT LAK.

BURSZTYN

K
O

L
O

R
Y

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE MELANŻ

K
O

L
O

R
Y

BURSZTYN

BARWY JESIENI

MOKKA

DADO
Doskonała propozycja, pasująca do każdego typu zabudowy i otoczenia. Ciepła ko-
lorystyka wzbogaca wizualnie ścieżki proste oraz te o bardziej skomplikowanych 
liniach. Z połączenia pięciu różnych wielkości kostek Dado można precyzyjnie wy-
kończyć wszelkiego typu łuki i okręgi.

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1 10 10 1320

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE MELANŻ

Bruk doskonale wkomponuje się w każdy typ zabudowy i otoczenia. Ze względu na 
tradycyjny kształt prostokąta, przeznaczony dla prostych układów ścieżek i podjazdów.

K
O

L
O

R
Y

BURSZTYN

BARWY JESIENI

MOKKA

BRUK 
DOLNOŚLĄSKI

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6
1,07

10 10,7 1500

8 8 8,56 1520

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Jeśli cenimy urok tradycji a jesienna feeria barw jest 
tym, na co czekamy cały rok, wyłóżmy ścieżki w ogro-
dzie Brukiem Dolnośląskim w barwach jesieni. Dzięki 
niewielkim fugom i delikatnie ryflowanej fakturze ko-
stek powstaną nawierzchnie wygodne i bezpieczne, 
o niemal jednorodnej strukturze. Jeśli podoba nam 
się efekt mokrej kostki, każdy deszcz będzie malarzem 
głębokich barw. Jest jednak sposób aby zatrzymać je 
na dłużej. Możemy sami zaimpregnować nawierzch-
nię używając dostępnych na rynku preparatów pozo-
stawiających efekt mokrej kostki lub zamówić gotową 
kostkę lakierowaną w procesie produkcyjnym (więcej 
o lakierowaniu czyt. na str. 12).

ŚCIEŻKA
W KOLORACH JESIENI

Ciepłe brązy wpisują się w ogród naturalnie, a deszcz 
tylko dodaje im urody. 
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE MELANŻ

NOSTALIT

NOSTALIT KOŁO

NOSTALIT

To bardzo popularny kształt. Zwłaszcza w tej wersji kolorystycznej zdążył na dobre 
wypracować sobie pozycję klasyka wśród barwnych kostek brukowych. Wyglądem 
przypomina nieco starobruk, co sprawia, że łagodnie wpisuje się w każde tradycyjne 
otoczenie.

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6
1,12

10 11,2 1480

8 8 8,96 1644

K
O

L
O

R
Y

BARWY JESIENI

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1,1 10 11 1380

*kostki prostokątne produkowane są jako system i pakowane razem na palecie

*kostki trapezowe produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE MELANŻ

K
O

L
O

R
Y

BURSZTYN

BARWY JESIENI

MOKKA

VIALE
Najbardziej urozmaicony produkt w grupie melanży. Kostki o dużych formatach 
z pewnością znajdą zastosowanie w nowszej architekturze, zwłaszcza na rozle-
głych powierzchniach. Rozmiar kostki sprawia, iż przestrzeń jest bardziej komfor-
towa i elegancka.

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

7 1,17 8 9,36 1480

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Dekoracyjna kostka brukowa   
POWIERZCHNIE MELANŻ

K
O

L
O

R
Y

BURSZTYN

BARWY JESIENI

MOKKA

ANKARA
Duża kostka o przepięknej fakturze naturalnego kamienia. Będzie naturalną ozdobą ścieżek i ta-
rasów wokół domu utrzymanego w ciepłej kolorystyce. Znakomita wszędzie tam gdzie przyda 
się odrobina rustykalnego wdzięku.

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 0,96 10 9,6 1465

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Dekoracyjna kostka brukowa  
POWIERZCHNIE MELANŻ

K
O

L
O

R
Y

VERANDA
Pięć dużych prostokątów pozwoli w sposób funkcjonalny zagospodarować patio, 
taras, podłogę w altanie czy tytułową werandę. Inspiracją dla delikatnej faktury 
Verandy była naturalna powierzchni kamienia.

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

5 0,9 10 9 1060

poprawic fotke - wyprostowac, tlo, wyczyscic plamki

BURSZTYN

MOKKA

ONYKS

GRAFIT LAK.

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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NADODRZAŃSKA 
PROMENADA

Duże kształty kostek, wąskie fugi i delikatna faktura 
tworzą ścieżki oryginalne i komfortowe.

Ścieżka z dużych kostek brukowych Veranda w kolorze bursztynowym, wyjątkowo do-
brze komponuje się na tej nadodrzańskiej, kameralnej promenadzie. Jej delikatny, melanż 
piaskowych odcieni budzi skojarzenia ze słoneczną plażą. W otoczeniu zieleni taki wybór 
wygląda bardzo naturalnie.
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FRONTIERA
Ciekawa alternatywa dla tradycyjnych palisad lub obrzeży. Trzy kształty pozwolą 
zakończyć stopnie schodowe i rabaty na wzór łuków zarówno zewnętrznych jak 
i wewnętrznych. Dwa kolory - barwy jesieni oraz bursztyn pozwolą dopasować 
Frontierę do nawierzchni utrzymanej ciepłych odcieniach brązu i żółci.

wysokość 
[cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./mb.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

20

P=45

3 195

10

5,03 980Z=15 ok. 10

W=5

Dekoracyjna kostka brukowa  
POWIERZCHNIE MELANŻ

K
O

L
O

R
Y

BURSZTYN

BARWY JESIENI

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Grupa produktów o szerokim zastosowaniu, niezbędnych 
zarówno przy pracach aranżacyjnych wokół domu, jak też 
przy większych inwestycjach (miejsca użyteczności publicz-
nej, mosty, ciągi komunikacyjne itp.). Produkty dostępne 
w popularnych odcieniach, m. in. szarości, grafitu, żółci, 
czerwieni i brązu.

BRĄZOWY

ŻÓŁTY

CZERWONY

GRAFIT

SZARY
POWIERZCHNIE
STANDARDOWE

Kostka brukowa
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Cztery spokojne prostokąty świetnie odnajdą się w mieście, w otoczeniu nowo-
czesnej architektury. Gładka powierzchnia i niewielka fuga jest przyjazna damskim 
szpilkom. Połączenie dwóch kontrastujących odcieni podkreśli rysunek i charakter 
nawierzchni.

URBANICA

K
O

L
O

R
Y

SZARY

GRAFIT

CZERWONY

ŻÓŁTY

BRĄZOWY

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1,04 10 10,4 1520

Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD PLUS

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD PLUS

DADO
Popularna kostka, występująca w pięciu rozmiarach. Kształtem dopasowuje się do 
wszelkich kompozycji, zwłaszcza opartych na łukach, okręgach i kształtach falistych. 
Dzięki kostce Dado aranżacja zyskuje na dekoracyjności.

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1 10 10 1320

K
O

L
O

R
Y

SZARY

GRAFIT

CZERWONY

ŻÓŁTY

BRĄZOWY

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD PLUS

Bruk o prostokątnej formie w siedmiu rozmiarach, który rytmicznie wpisuje się 
w charakter otoczenia. Niewielkie odstępy pomiędzy kostkami sprawiają, iż tworzy 
jednolitą, płaską powierzchnię o wysokim komforcie użytkowania.

BRUK 
DOLNOŚLĄSKI

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6
1,07

10 10,7 1500

8 8 8,56 1520

SZARY

GRAFIT

CZERWONY

BRĄZOWY

K
O

L
O

R
Y

*wszystkie kształty produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD PLUS

NOSTALIT
Ten bardzo popularny kształt kostki o zaokrąglonych brzegach wyglądem przypo-
mina stary bruk. W skład systemu Nostalit wchodzą trzy prostokąty i dwa trapezy, 
które dają dużą swobodę w zakresie sposobu ułożenia nawierzchni.

K
O

L
O

R
Y

SZARY

GRAFIT

CZERWONY

ŻÓŁTY

BRĄZOWY

NOSTALIT KOŁO

NOSTALIT

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6
1,12

10 11,2 1480

8 8 8,96 1644

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1,1 10 11 1380

*kostki prostokątne produkowane są jako system i pakowane razem na palecie

*kostki trapezowe produkowane są jako system i pakowane razem na palecie
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Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD PLUS

TABLO
Różnorodność dostępnych formatów i kolorów jest jednym z jej atutów. Przy pomo-
cy kostki Tablo nawet najbardziej zróżnicowany obszar można zaadaptować według 
własnych upodobań. Grubość kostki 8 cm sprawia, że nadaje się ona znakomicie nie 
tylko na ścieżki, ale też na podjazdy i parkingi. Krawędzie kostek Tablo wykończone 
są mikrofazą.

K
O

L
O

R
Y

SZARY

GRAFIT

CZERWONY

grubość 
[cm]

wymiary
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

8

10 x 10 1,14

8

8,8 1628

10 x 20 1,08 8,64 1598

20 x 20

1,2 9,6 1776
20 x 30

40 x 40

40 x 60

*każdy kształt produkowany i pakowany na osobnej palecie
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grubość 
[cm]

warstwa
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

zużycie 
[szt./m2]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

8 1,2 8 9,6 25 5,6 1344

Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD PLUS

ECOFARM
Forma utworzona z myślą o ekologicznym rozwiązaniu dla podjazdów, miejsc po-
stojowych i dróg dla wszelkiego rodzaju zabudowy. Znajdujące się na bocznych 
płaszczyznach dystanse i odstępniki pozwolą utrzymać proste linie ułożenia. Fugi 
możemy wypełnić grysem bądź trawą.

K
O

L
O

R
Y

SZARY

GRAFIT

BRĄZOWY



90 KATALOG PRODUKTÓW 2015/2016 ELEMENTY DROGOWE I MAŁEJ ARCHITEKTURY 91

Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD PLUS

Stworzona z myślą o niepełnosprawnych. Specjalne wypustki, odczuwalne pod 
obuwiem, ułatwią osobom niewidomym zachowanie ostrożności w poruszaniu się 
po terenie miasta. Żółta barwa płytki sprawia, iż komfortowo będzie się z niej ko-
rzystać także osobom niedowidzącym.

PŁYTKA 
CHODNIKOWA Z FAZĄ

PŁYTKA 
STOP

SZARY

GRAFIT

CZERWONY

ŻÓŁTY

grubość 
[cm]

wymiary
[cm]

warstwa 
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./m2]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

5 35 x 35 9 14 126 8,16 14,6 1840

7 50 x 50 4 10 40 4 36 1440

Płytka STOP 35 x 35 występuje tylko w kolorze - ŻÓŁTYM

grubość 
[cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./m2]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

5 9 14 126 8,16 13,23 1670

K
O

L
O

R
Y

*każdy kształt produkowany i pakowany na osobnej palecie
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Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD

MEBA
Specjalny kształt, w zależności od grubości znajduje swoje zastosowanie jako element 
umocnienia skarp, wzniesień czy rowów – gr. 8 cm. Płyta o gr. 10 cm jako utwardzenie 
mało obciążanych podjazdów i miejsc postojowych przy zabudowie jednorodzinnej.

grubość 
[cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./m2]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

8

4

10 40

4,16

26,75 1070

10 8 40
34

1088

10 10 40 1360

Ma zastosowanie przy aranżacji miejsc postojowych, jak również jako element 
umocnienia wszelkiego rodzaju skarp, rowów, cieków itp.

PŁYTA 
WIELOOTWOROWA

grubość 
[cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./m2]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

10 2 7 14 1,85 99 1386

Płyta wielootworowa występuje tylko w kolorze - SZARYM

K
O

L
O

R
Y

SZARY

GRAFIT

CZERWONY

ŻÓŁTY

BRĄZOWY
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SZARY

GRAFIT

CZERWONY

BRĄZOWY

Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD

Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD

Prostokątny kształt, dający wiele możliwości aranżacyjnych: m. in. tworzenia różno-
rodnych wzorów. Prostota formy znalazła swoje zastosowanie przy realizacji chod-
ników miejskich. Różne grubości pomogą sprostać indywidualnym potrzebom.

HOLLAND Z FAZĄ

HOLLAND BEZ FAZY

HOLLAND STOP

K
O

L
O

R
Y

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6
1,08

10 10,8 1490

8 8 8,64 1520

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

8 1,08 8 8,64 1520

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1,15 10      A 11,52
     B 10,8

1544
1447

8 1,2 8      A   9,6
     B   8,64

1740
1566

Występuje w kolorze - ŻÓŁTY, SZARY
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Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD

Kostka brukowa   
POWIERZCHNIE STANDARD

Najbardziej popularny produkt z grupy Standard. Często nazywany „kością”, „psią 
kością” lub „puzzlem”. Łatwy do układania, o charakterystycznym kształcie, pozwa-
lającym szybko uzyskać prostą płaszczyznę. Prócz typowych grubości 6 i 8 cm, jako 
jedyny produkt tego typu występuje również w grubości 10 cm, przeznaczonej na 
powierzchnie narażone na największe obciążenia ruchu kołowego.

BEHATON Z FAZĄ BEHATON BEZ FAZY        
BRZEGOWA

BEHATON Z FAZĄ I BEZ FAZY  
 POŁÓWKA

BEHATON Z FAZĄ BRZEGOWĄ

*do układania maszynowego

Występuje w kolorze -SZARY, GRAFIT, CZERWONY

Występuje w kolorze -SZARY, GRAFIT, CZERWONY

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6
0,9

12 10,8 1392

8 9 8,1 1486

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

8 0,9 9 8,1 1486

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

 8 (bez fazy)
1,03 8

8,24 1512

8 (z fazą) 8,1 1486

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

6 1,16 10 11,64 1500

8
0,97 8 FN 7,76

1424

10 1660

8* 0,94 8 7,54 1340

K
O

L
O

R
Y

SZARY

GRAFIT

CZERWONY

ŻÓŁTY

BRĄZOWY

BEHATON BEZ FAZY

Występuje w kolorze - SZARY, GRAFIT, CZERWONY

*do układania maszynowego

grubość 
[cm]

warstwa 
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

8* 0,94 8 7,54 1340
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Elementy drogowe   
PŁYTY DROGOWE

Elementy drogowe    
PŁYTY DROGOWE

PŁYTA JOMB

wymiary
[cm]

opakowanie zużycie 
[1 szt.=m2]

waga 
[szt./kg]

kolory

300 x 150 x 15

nie paletowane

4,5
1600

szary
300 x 150 x 18 2010

300 x 100 x 15
3

1070

300 x 100 x 18 1340

grubość
[cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[1 szt.= m2]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

12,5 2 6 12 0,75 166,67 2000
szary

15 produkt nie paletowany 1,75 500 –

PŁYTY PDB
Zbrojone elementy większego formatu, które pełnią funkcję 
tymczasowej drogi, np. na placach budowy. Płyty te posiadają 
dwie wielkości i dodatkowo każda z nich dwie grubości do wy-
boru, stosowane według wymagań i obciążeń jakie produkt ma 
na siebie przyjmować.

Produkt zbrojony , spełniający funkcję tymczasowego dojazdu 
bądź utwardzenia parkingów, placów itp. Żelbetowa konstrukcja 
stabilnie poprawia funkcjonalność w miejscu jej zastosowania.

TRYLINKA PŁASKA
Trylinka płaska przeznaczona na ciągi piesze i obszary ruchu koło-
wego w przestrzeni użyteczności publicznej. W ofercie także trylinka  
soczewkowa (więcej na str. 100). 

34,7 cm

20
 c

m

grubość
[cm]

warstwa
[m2]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

ilość na palecie 
[m2]

waga palety 
[kg]

kolory

12 1,08 6 63 6,5 1780 szary

* ilość/m2 = 9,7 szt./m2
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Elementy drogowe liniowe   
PALISADY

Elementy drogowe liniowe   
PALISADY

Nowoczesna alternatywa tradycyjnych palisad, obrzeży i krawężników. 
Trzy kształty pozwolą zakończyć stopnie schodowe i rabaty na wzór łu-
ków zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

FRONTIERA

Tradycyjne palisady o dwóch różnych wysokościach można dopasować 
do indywidualnych potrzeb. Elementy umożliwiają swobodną regulację 
i tworzenie precyzyjnych łuków o dowolnym promieniu.

LUNA

Wysoka palisada do zadań specjalnych. Dwa wymiary 60 i 80 cm wys. 
pozwolą na stopniowanie poziomów, nawet tych najbardziej zróżnico-
wanych.

ALFA

wysokość 
[cm]

warstwa 
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./mb]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

25
56

3 168
11

4 756 szary
grafit

czerwony
brązowy40 2 112 7,5 874

wysokość 
[cm]

warstwa 
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./mb]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

60 42
1

42
5

34 1428 szary
grafit

czerwony
brązowy80 28 28 43 1204

wysokość 
[cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

zużycie 
[szt./mb.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

20

P=45

3 195

10

5,03 980 szary
grafitZ=15 ok. 10

W=5

P              Z            W
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Elementy drogowe liniowe   
OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI

Elementy drogowe liniowe   
OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI

Elementy posiadające stałą długość i zmienne szerokości. Stanowią 
opór i estetyczne wykończenie dla ścieżek i podjazdów. Prosta forma 
z niewielką fazą uczyni każdą płaszczyznę funkcjonalną i stabilną.

OBRZEŻA wymiary 
[A x H x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

5,5 x 25 x 100 21 2 42 27 1134
szary
grafit

czerwony

6 x 20 x 100 15 4 52 26,4 1373

szary
grafit

czerwony
żółty

brązowy

6 x 30 x 100
13

2 26 39,6 1030
szary
grafit

czerwony
8 x 25 x 100 3 39 46 1794

8 x 30 x 100 12 2 22 54 1188

Element do zabezpieczenia i wykończenia krawędzi powierzchni.

OPORNIK
wymiary

[A x H x L / cm]
warstwa

[szt.]
liczba warstw ilość na palecie 

[szt.]
waga 

[szt./kg]
waga palety 

[kg]
kolory

12 x 25 x 100 7 3 21 67 1407 szary

KRAWĘŻNIK DROGOWY
Służy do oddzielenia chodnika lub zieleni od ulicy. Jako stabilny ele-
ment, jest niezbędny przy pracach drogowych w miejscach narażonych 
na duże natężenie ruchu oraz wiążące się z nim obciążenia. Krawężniki 
drogowe występują ze skosami 12 i 15. Krawężnik 12 x 25 x 100 wy-
stępuje tylko ze skosem 15.

L

H

A

A
H

wymiary 
[A x H x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

15 x 30 x100 5

3

15 97 1460

szary
20 x 30 x 100 6

12
133

160020 x 30 x 100
 50 (9+6) 4+2 133+66,5

12 x 25 x 100 6 18 64 1152

Krawężniki drogowe występują ze skosami 12 i 15. Krawężnik 12 x 15 x 100 występuje tylko ze skosem 15.
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Elementy drogowe liniowe   
OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI

Elementy drogowe liniowe   
OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI

Typ krawężnika o charakterystycznie 
wyprofilowanej górnej krawędzi. Ele-
ment niezbędny przy organizacji par-
kingów oraz wszelkich miejsc prze-
jazdowych. Odpowiednio obniżona 
wysokość krawężnika pozwala na swo-
bodne przemieszczanie się po nim aut.

Stanowi płynne przejście pomiędzy kra-
wężnikiem drogowym a najazdowym.

Jest elementem drogowym, przeznaczo-
nym do wykańczania łuków zewnętrz-
nych o różnych promieniach. Doskonale 
sprawdza się m. in. na skrzyżowaniach 
i rozwidleniach ulic jako zaokrąglone 
przedłużenie krawężnika prostego.

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

KRAWĘŻNIK SKOŚNY

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY wymiary 
[A x H x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na 
palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

R=0,5   15 x 30 x 78
8

2

8
61,5 738

szary

R=1       15 x 30 x 78 68 738

R=3       15 x 30 x 78 4 8 75 600

R=5       15 x 30 x 78 8 8 71,5 860

R=6       15 x 30 x 78
4 8 78 630

R=9       15 x 30 x 78

wymiary 
[A x H x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na 
palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

R=0,5   15 x 30 x 78

4

3 12

65 780

szary

R=1       15 x 30 x 78
70 840

R=2       15 x 30 x 78

R=3       15 x 30 x 78
75 900

R=5       15 x 30 x 78

R=6       15 x 30 x 78
2 12 78 936

R=9       15 x 30 x 78

R=1       20 x 30 x 78

3 12

94 1135

R=3       20 x 30 x 78 97 1170

R=5       20 x 30 x 78 100 1200

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY SKOS 12

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY SKOS 15
promień R=0,5 R=1 R=2 R=3 R=5 R=6 R=9

ilość sztuk 
na okrąg

4 8 16 24 40 48 72

A

A

A

L

L

L

H

H

H

wymiary
[A x H x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

15 x 22 x 100 5
4

24 71 1420
szary

20 x 22 x 100 4 16 93 1488

wymiary
[A x H x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

15-22/30/100 8
2

16 94,3 1509
szary

20-22/30/100 4 8 114 912
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Elementy drogowe liniowe   
ŚCIEKI I KORYTKA

Elementy drogowe liniowe   
ŚCIEKI I KORYTKA

Stosowany przy liniowym odprowadza-
niu wody z obszaru jezdni. Jego kształt 
pozwala z łatwością prowadzić odsą-
czoną wodę do cieków lub studzienek.

Ważny w systemie odprowadzania wód 
opadowych przy ciągach komunikacyj-
nych. Wcięcie, które znajduje się przy 
górnej krawędzi, pozwala odprowadzać 
wodę z powierzchni drogi, co poprawia 
bezpieczeństwo jej użytkowania.

Rodzaj korytka, które ma swoje zasto-
sowanie przy skarpach i wzniesieniach. 
Pionowo łączone ze sobą elementy, 
zamontowane na skarpie, tworzą ciąg 
służący do odprowadzania wody z ulic 
do położonych niżej zbiorników.

Posiada funkcję drenażu liniowego, 
niezbędnego przy prawidłowym funk-
cjonowaniu dróg i ulic. Niewielkie 
wcięcie w korytku umożliwia również 
stosowanie go w miejscach, przez któ-
re prowadzony jest ruch kołowy.

ŚCIEK DROGOWY
KORYTKOWY

ŚCIEK DROGOWY
TRÓJKĄTNY

ŚCIEK SKARPOWY
ZBROJONY

KORYTKO ŚCIEKOWE
PRZEJAZDOWE

wymiary
[H x A x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

15 x 50 x 50 12 2 24 60 1460
szary

15 x 60 x 50 4 5 20 82 1640

wymiary
[H x A x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

15 x 40 x 33 12 3 36 43 1460 szary

wymiary
[H x A x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

18-20 x 50 x 50 4 5 20 90 1800 szary

wymiary
[H x A x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

15-20 x 38-50 x 50 8 4 32 43 1376 szary

Element, który służy do zabezpiecze-
nia małych uskoków terenu oraz skarp, 
krawędzi tarasów, kwietników, ławek 
itp. Może być też montowany jako 
zabezpieczenie powierzchni ułożonej 
z kostki brukowej, by zapobiegać osu-
waniu się gruntu. Kształt litery L uła-
twia montaż.

OPORNIK BETONOWY
wymiary

[B x A x H x L / cm]
warstwa

[szt.]
liczba  

warstw
ilość na 
palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

7-10 x 30 x 40 x 37 12 3 36 45 1620 szary

B

A

H

H

H

H

L

A

A

L

A

H

L

L

A

L
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Elementy drogowe liniowe   
ŚCIEKI I KORYTKA

Elementy drogowe liniowe   
ŚCIEKI I KORYTKA

Elementy zwane potocznie korytka-
mi krakowskimi. Służą do umocnienia 
i utwardzenia rowów melioracyjnych, 
dodatkowo uniemożliwiając ich zara-
stanie czy zamulanie. Produkt zbrojo-
ny, pozwalający na dość szybki montaż.

Zwana również kostką ściekową lub 
przykrawężnikową, ponieważ układa 
się ją pomiędzy granicą drogi a krawęż-
nikiem. Swoją funkcję odprowadzania 
wody z jezdni do specjalnych zbiorni-
ków spełnia dzięki usytuowaniu odpo-
wiednio poniżej płaszczyzny ulicy, pod 
konkretnym nachyleniem.

Podobnie jak kostka drogowa, układa-
na pod konkretnym nachyleniem po-
między granicą drogi a krawężnikiem, 
odprowadza wodę z jezdni poniżej jej 
płaszczyzny.

Trylinka wklęsła wzmacnia i zabezpie-
cza skarpy i nasypy dróg i wiaduktów 
a także zboczy naturalnych. W ofercie 
także trylinka płaska (więcej na str. 90).

KORYTO KRAKOWSKIE

KOSTKA DROGOWA

KORYTKO ŚCIEKOWE
PRZYKRAWĘŻNIKOWE

wymiary
[H x A x L / cm]

opakowanie ilość w pakiecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

59 x 44 - 68 x 74 niepaletowane 8 200 1600 szary

wymiary
[H x A x A / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt./mb]

zużycie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

12
42

6 252
6,25

6,74 1700
szary

16 4 168 8,89 1494

TRYLINKA SOCZEWKOWA
grubość

[cm]
warstwa

[m2]
liczba warstw ilość na palecie 

[szt.]
ilość na palecie 

[m2]
waga palety 

[kg]
kolory

12 1,08 6 63 6,5 1638 szary

Tworzy ogrodzenia wzdłuż dróg, zabez-
pieczające jezdnię przed wtargnięciem 
płazów i innych drobnych zwierząt, 
oraz stanowi ochronę ich naturalnych 
szlaków migracji.

PŁOTEK NAPROWADZAJĄCY
DLA PŁAZÓW

wymiary
[A x H x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

10-8,5 x 28 x 50 8 7 56 30 1680 szary

wymiary
[B x A x H x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[kg]

kolory

6-10 x 43 x 47 x70 8 1 8 1160 szary

* ilość/mb = 6,25 szt./mb

* ilość/m2 = 9,7 szt./m2

BH

A

AA

H

L

A

L

L

40
 c

m

A

H

H
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Elementy ma łej architektury

Nowoczesna architektura chętnie sięga po niestandardowe formy i rozwiązania. Ich 
znaczenie dla całego projektu realizowanej inwestycji trudno przecenić. Udane przy-
kłady aranżacji otoczenia stają się wzorem dla kolejnych poprawiając nasz codzienny 
komfort życia.

Beton będąc materiałem bardzo plastycznym, którego możliwości kształtowania, barwie-
nia i nadawania mu faktur ogranicza jedynie wyobraźnia projektantów stał się ponownie 
znakomitą formą wyrażania architektonicznej myśli i spełniania najróżniejszych funkcji. 
Jedną z nich jest niezwykle istotne przeznaczenie użytkowe w przestrzeni publicznej. 
Ławki, kosze na śmieci, murki i ogrodzenia - trudno wyobrazić sobie funkcjonalne oto-
czenie bez tych elementów. Towarzyszą im naturalnie także formy o znaczeniu czysto 
estetycznym fontanny, pergole, elementy dekoracyjnych elewacji. Wkomponowane 
w zieleń, harmonizujące z rodzajem nawierzchni i charakterem architektury budynków 
wzbogacają otoczenie. I nie dotyczy to jedynie przestrzeni publicznej. Świetnie przykłady 
umiejętnego połączenia różnych form betonowych elementów znajdziemy na współcze-
śnie realizowanych posesjach prywatnych.
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Prostokątna płyta nawierzchniowa o długości 100 cm weszła 
już do kanonu produktów tworzących minimalistyczne na-
wierzchnie. Produkujemy je zarówno w standardowej wersji 
wibroprasowanej jak i w technologii betonu architektonicz-
nego (na zamówienie). Zbrojona wersja tej płyty z powodze-
niem wytrzyma ruch kołowy na podjeździe. Na ścieżkę i ta-
ras możemy zastosować lżejszą wersję płyty, bez zbrojenia. 
Betonowe płyty znajdują także zastosowanie jako elementy 
brzegowe, podtrzymujące wysokie klomby i rabaty.

Ławki to jedna z podstawowych obok płyt nawierzchniowych prostokątnych form małej 
architektury. Ich rozmiar można dostosować do stylu sąsiadującej architektury, elementów 
jej elewacji a co najważniejsze przeznaczenia. Duże prostokątne ławki usytułowane w okre-
ślonym rytmie stanowią ciekawe i praktyczne uzupełnienie otoczenia.

Klasyczny kształt dużego prostokąta to jedna z ulubionych 
form współczesnego minimalizmu.

Kompozycje i elementy oparte na tym kształcie są bezpieczne i uniwersalne. Tworzą regu-
larne tło dla wszelkich elementów przestrzennych począwszy od architektury budynków 
na zieleni kończąc. Ich gładka lub naturalnie porowata powierzchnia nadaje otoczeniu su-
rowy, industrialny charakter.

Elementy małej architektury są wykonywane na zamówienie, zatem ich forma, kolor, ro-
dzaj wykończenia i zastosowanego zbrojenia zależy od projektu inwestora.

wymiary
[cm]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

ilość na palecie 
[szt.]

100 x 60 x 10 130 1300 10

PROSTOKĄTY

Płyta z betonu architektonicznego 
– dostępna na zamówienie

Płyta z betonu wibroprasowanego 
– dostępna w seryjnej produkcji

Płyty z betonu wibroprasowanego
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Partia szachów pod platanem

Stoliki szachowe wraz z siedziskami wy-
konane z betonu zbrojonego będą z pew-
nością trwałym elementem spotkań 
entuzjastów tej dyscypliny, tak chętnie 
uprawianej w ciepłe dni na wolnym po-
wietrzu. Szachownica została wykonana 
z płytek ceramicznych i zatopiona w be-
tonie. Cała powierzchnia stołu tworzy 
jednolitą, gładką powierzchnię.

PRZY STOLE Stoły do gier to kolejny element małej architektury gdzie z powodzeniem możemy wyko-
rzystać beton.
Ich konstrukcja gwarantuje odporność na uszkodzenia i warunki atmosferyczne. Nieza-
leżnie od formy i rodzaju wykończenia warto zastosować dodatkową impregnację po-
wierzchniową w formie bezbarwnego impregnatu czy farby do betonu. Proces ten zamyka 
pory kapilarne betonu, zabezpiecza przed wilgocią i ułatwia czyszczenie. Jeśli beton łączy-
my z metalem warto wówczas wszelkie elementy metalowe ocynkować aby uchronić je 
przed skutkami korozji.

Park, spacerowy skwer, plac zabaw …jest wiele miejsc w mieście, 
gdzie warto postawić stół.



116 KATALOG PRODUKTÓW 2015/2016 ELEMENTY DROGOWE I MAŁEJ ARCHITEKTURY 117

OGRÓD W DONICY Elementy małej architektury istotnie wspomagają aranżację architektury zieleni. Szcze-
gólnie wtedy gdy nie udało się jej zagospodarować na poziomie nawierzchni. Wówczas 
z pomocą przychodzą donice. Ich forma i rozmiar mogą być dowolne od małych kubików 
przeznaczonych na przydomowe kwiaty i krzewy po ogromne, w których mogą rosnąć 
całkiem spore drzewka.

Takie donice w rozmiarze maxi pełnią w prze-
strzeni miejskiej co najmniej dwie funkcje. Jedną 
z nich jest rola klombu (nierzadko z miejscem do 
siedzenia), drugą najczęściej względy bezpieczeń-
stwa. Duże, betonowe donice ustawione wzdłuż 
linii brzegowej, oddzielającej pas ruchu pieszego 
od ciągów jezdnych, stanowią widoczną, trwałą 
i bezpieczną granicę stref. To także dobry sposób 
na wyznaczenie granicy obszaru parkowania lub 
zamknięcia dla ruchu samochodów wewnętrz-
nych jezdni osiedlowych, przeznaczonych wy-
łącznie do pieszych i rowerzystów.

Małymi donicami z zielenią możemy wypełnić pu-
ste przestrzenie, nadać rytm zastanej architekturze. 
Ustawiając donice wzdłuż ściany budynku i obsa-
dzając wysokimi krzewami wzbogacimy jego elewa-
cję. Jeśli ustawimy je w określonej linii w otwartej 
przestrzeni możemy stworzyć w ten sposób aleję 
a nawet podstawę pergoli.

Do kształtu wybranej donicy można dopasować inne 
elementy z nią sąsiadujące, takie jak ławka, siedzisko 
czy stolik. Elementem łączącym może być także po-
dobny rodzaj zdobienia czy wykończenia. Identycz-
ne żłobkowanie donicy i słupka granicznego tworzy 
z nich komplet z jednej rodziny.

Zieleni nigdy dosyć, to podstawa przyjaznego otoczenia.
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Elementy małej architektury   
MAŁA ARCHITEKTURA

Elementy małej architektury   
MAŁA ARCHITEKTURA

Produkty utworzone z myślą o poruszaniu się pieszo po skarpie lub 
wzniesieniu. Odpowiednio wyprofilowane brzegi posiadają wcięcia, po-
zwalające na łączenie ze sobą wielu elementów w jeden ciąg schodowy.

STOPNIE SKARPOWE

Wielofunkcyjna forma o charakterystycznym kształcie, stosowana 
głównie jako miejsce wysadzania roślin jako donica, kwietnik oraz przy-
uliczny ekrany akustyczny. Nadaje się zarówno do aranżacji domowego 
ogrodu, jak też przy większych inwestycjach publicznych czy miejskich.

GAZON „O-ZON”

Produkt o szerokim zastosowaniu i funkcjonalności. Prosta forma daje 
możliwość układania murków, gazonów, kwietników, słupków oraz wy-
kończenia jako klinkier lub podmurówka. Element może być użyty na 
elewacje oraz ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

CEGŁA BETONOWA B-1
wymiary

[L x A x H / cm]
warstwa

[szt.]
liczba warstw ilość na palecie 

[szt.]
waga 

[szt./kg]
waga palety 

[kg]
kolory

25 x 12 x 6,5 55 7 385 4 1540

szary
grafitowy
czerwony
brązowy

A

A

A

L

L

L

H

H

H

wymiary
[L x A x H / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

60 x 40 x 25 5
6

30 27 810 szary
czerwony
brązowy30 x 40 x 25 9 54 17 918

wymiary
[L x H x A / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

80 x 20 x 34

6 3 12

130 2340

szary90 x 20 x 34 145 2718

100 x 20 x 34 160 3024
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Elementy małej architektury   
OGRODZENIA

Elementy małej architektury   
OGRODZENIA

Zestaw betonowych elementów ogrodzeniowych, które po połącze-
niu ze sobą poszczególnych części, ułatwiają pracę podczas tworzenia 
konstrukcji ogrodzenia. 

DEKIEL

KIELICH

Element stabilizujący, stanowiący podstawę ogrodzeń przestawnych, 
tymczasowych znaków drogowych itp.

DESKA OGRODZENIOWA

PODSTAWA OGRODZEŃ
TYMCZASOWYCH

wymiary
[L x H x A / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

300 x 20 x 7 10 2 20 80 1940 szary

wymiary
[H x A x L / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga palety 
[kg]

kolory

13 x 20 x 61 10 5 50 1700 szary

wymiary
[L x H x A / cm]

warstwa
[szt.]

liczba warstw ilość na palecie 
[szt.]

waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

32 x 20 x 16 21 4 84 20 1360 szary

wymiary
[L x A x H / cm]

opakowanie waga 
[szt./kg]

waga palety 
[kg]

kolory

36 x 19 x 4 wg zamówienia 4,5 wg zamówienia szary

A

A

A

A

L
ŚREDNICA OTWORU - 8 cm

L

L

L

H

H

H

H
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UWAGI

Zalecenia producenta

1. Podane wymiary prefabrykatów są wymiarami nominalnymi, ale ze względów technologicznych wymiary 
rzeczywiste mogą się od nich różnić. Różnice wymiarowe mieszczą się w zakresie dopuszczonym przez 
obowiązujące normy. 

2. Podawane zużycie kostki brukowej na 1 m2 uwzględnia zwykle spoiny pomiędzy poszczególnymi elementami.

3. Mając na uwadze pkt 1 i 2, w celu obliczenia dokładnego zapotrzebowania, należy ułożyć kilka rzędów kostki 
oraz odpowiednio skorygować położenie niektórych części układanej nawierzchni.

4. Większość rodzajów kostki brukowej jest zazwyczaj produkowana z odstępnikami pionowymi (dystansami) 
regulującymi minimalną odległość pomiędzy poszczególnymi elementami nawierzchni.

5. Obrzeża, krawężniki, elementy odwadniające, płytki chodnikowe, płyty ażurowe, kostka brukowa ułożone ze 
zbyt małą spoiną (fugą), albo na podbudowie o zbyt małej wytrzymałości, mogą zostać uszkodzone w trak-
cie zagęszczania lub „dobijania”. Wyprodukowanie wyżej wymienionych elementów drogowych z betonu 
najwyższej klasy nie zapobiegnie tego typu zniszczeniom. Dotyczy to zwłaszcza produktów pozbawionych 
pionowych dystansów, tj. ścieki drogowe, płyty ażurowe itd. Takie uszkodzenia nie mogą być podstawą do 
reklamacji jakości wyrobów firmy Betard.

6. Celem uniknięcia wyżej wymienionych uszkodzeń należy wykonać podbudowę zgodnie z projektem tech-
nicznym i sztuką budowlaną oraz zachować odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami.

7. Faktura i wygląd powierzchni warstw górnych (ścieralnych), zależy przede wszystkim od uziarnienia i propor-
cji frakcji kruszywa użytego do wytworzenia tej warstwy produktów.

8. Partie elementów, produkowane w dłuższych odstępach czasu, mogą wykazywać nieznaczne różnice w wy-
glądzie powierzchni górnych. Na różnicę wyglądu może też wpływać niejednorodność składników betonu, 
zmiana zabarwień kruszywa, różnice w składzie cementu oraz inne uwarunkowania technologiczne. 

9. Powyższe różnice nie mają żadnego wpływu na wartości użytkowe i funkcjonalne produktów. 

10. Na powierzchni elementów brukowych przy określonych warunkach atmosferycznych, mogą czasami wy-
stępować białe naloty. Są to wykwity wapienne, które są wynikiem naturalnych reakcji zachodzących w be-
tonie. Nie wpływają one na walory użytkowe produktów. Wykwity po pewnym czasie ustępują, wypłukane 
wodą opadową oraz przez ścieranie w trakcie naturalnego i codziennego użytkowania bruków. Praktyka 
wykazuje, że wykwity znikają do dwóch lat od momentu ich wbudowania.

11. Wykwity wapienne nie mogą być podstawą do reklamacji jakości wyrobów firmy Betard.
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