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Oferujemy szeroki wybór kostek brukowych oraz płyt tarasowych, 
z którymi z łatwością zaprojektujesz wymarzony taras oraz funkcjo-
nalny podjazd. 

Dzięki bogatej ofercie murków, obrzegowań oraz palisad, dopaso-
wanych stylistycznie i kolorystycznie do nawierzchni, sprawimy, że 
mała architektura ogrodowa stanie się wielką ozdobą Państwa posesji. 

Dodatkowo oferujemy różne rodzaje żwirów do przygotowania pod-
budowy oraz kruszywo dekoracyjne, które cieszy się coraz większą 
popularnością wśród inwestorów.
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PErlON® lAMINO®
kOstkI ZAWsZE JAk NOWE



utrzymanie podjazdu 
w czystości nigdy nie było tak łatwe

maksymalna ochrona, trwałe uszlachetnienieperlon® lamino®

Kostki i płyty betonowe są najczęściej stosowanym materiałem na terenach wokół domu 

i w ogrodzie, jednak jeśli  chcemy, aby nawierzchnie długo wyglądały efektownie i nie 

przyjmowały zabrudzeń, należy wybierać wyroby betonowe, które są zabezpieczone 

warstwą ochronną zapobiegającą wnikaniu brudu i ułatwiającą utrzymanie nawierzchni 

w czystości. Dobrze zabezpieczone płyty, już na etapie produkcji zostają pokryte spe-

cjalnymi powłokami tworzącymi warstwę izolującą. 

Taką warstwę ochronną posiadają kostki i płyty brukowe firmy BRUK-BET®, która stosuje 

system ochrony Perlon® LAMINO®. 

Z nawierzchni tak zabezpieczonych, dużo łatwiej 

można usunąć trudne plamy z produktów spo-

żywczych, czy nawet smaru i oleju, nie mówiąc już  

o śladach po przyklejonej gumie do żucia.

Kostki nowej generacji Lamino posiadają parame-

try przewyższające wymagania normowe dla kostek  

i płyt brukowych.



typowe zabrudzenia
nawierzchni brukowych

charakterystyka
ochrony perlon® lamino®

ochrona przed promieniowaniem uV

redukcja wnikania zabrudzeń

zabezpieczenie przed wykwitami wapiennymi

odporność na mchy i algi

możliwość czyszczenia myjką wysokociśnieniową

stabilność oraz wzmocnienie kolorów

odporność na mróz i wysokie temperatury

artykuły spożywcze

olej

tłuszcz

ziemia ogrodowa, błoto

zabrudzenia organiczne

kreda

gumy do żucia

Ochrona Perlon® Lamino® polega na powlekaniu powierzchni na etapie produkcji odpo-

wiednimi środkami modyfikowanych żywic o zaplanowanych własnościach fizycznych  

i użytkowych. Głównym celem skutecznej ochrony przed zabrudzeniem jest stworze-

nie warstwy izolacyjnej zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń, w strukturę betonu jak 

również migrację wykwitów z betonu na jego powierzchnię. Tzw. oddychanie betonu 

nie ma tutaj znaczenia, ponieważ nie jest to materiał ścienny, lecz posadzkowy.

Powierzchnie z ochroną BRUK-BET® po opadach atmosferycznych posiadają własność 

perlenia wody (tworzenia kropel). Spełnione są wymagania normowe w zakresie od-

porności na poślizg.

Wskaźnik ochrony powierzchni LAMINO® określa 

trzy poziomy odporności na zabrudzenia: 

LAMINO® 1, LAMINO® 3 i LAMINO® 5.

Ochrona Perlon® LAMINO® 5 - efekt perlenia na powierzchni.

Zabrudzenia pozostają na zewnątrz powierzchni, nie wnikają 

w zamknięte pory kapilarne.

UV

150 bar

C



wskaźnik ochrony powierzchni lamino® określa trzy poziomy  
odporności na zabrudzenia

lamino 1 lamino 3 lamino 5

LAMINO 1 jako impregnacja na etapie pro-

dukcji zapewnia dobrą ochronę przed za-

brudzeniami. Pory kapilarne w betonie są 

w ograniczonym zakresie zamknięte, prze-

puszczalność jest nadal zachowana. Dodat-

kowo powierzchnie uzyskują wzmocnienie 

kolorystyczne. Zabrudzenia należy usuwać 

jak najszybciej. Działanie impregnujące  

w czasie zmniejsza się i może być przywró-

cone po okresie ok. 3 lat przez impregna-

cję użytkowanej nawierzchni Renovatorem 

BRUK-BET® Lamino.

LAMINO 3 jest bardzo dobrą ochroną przed 

zabrudzeniami i zielonymi porostami, po-

nieważ pory są w znacznej mierze zamknięte 

i brud nie może wnikać tak szybko. To daje 

więcej czasu na zmycie lub szczotkowanie 

ciepłą wodą z mydłem przed pojawieniem 

się plam. Przepuszczalność pary wodnej 

jest nadal zachowana. Zabezpieczone po-

wierzchnie są mniej podatne na powsta-

wanie wykwitów, bardziej odporne na zary-

sowania, posiadają zwiększoną stabilność 

kolorów i mrozoodporność oraz odpor-

ność na ścieranie. Posiadają charakte-

rystyczny dyskretny połysk . Działanie 

ochronne w czasie w niewielkim stopniu 

zmniejsza się, ale może być przywrócone 

przez powtórne powlekanie użytkowanej 

nawierzchni w okresie ok. 5 lat Renovato-

rem BRUK-BET® Lamino.

LAMINO 5 stanowi optymalną ochronę po-

wierzchni przed zabrudzeniami. Wszystkie 

pory w warstwie przypowierzchniowej są 

zamknięte i wypełnione, zaś powierzchnia 

licowa pokryta jest powłoką o grubości 

kilkudziesięciu mikrometrów na skutek 

kilkuwarstwowego powlekania środkami 

ochronnymi. Zalakowane powierzchnie 

posiadają odpowiednio zaplanowany do 

charakteru wyrobów poziom połysku. Na-

wet najtrudniejsze zabrudzenia są łatwe 

do całkowitego usunięcia, w tym po dłuż-

szym czasie oddziaływania. Powierzchnie 

nie wymagają zasadniczo konserwacji 

w trakcie użytkowania. Po wymyciu wy-

glądają jak nowe. Zalecana jest jednak re-

nowacja po okresie ok. 10 lat użytkowania 

oraz wykonania zaprawek bezpośrednio 

po wgłębnych uszkodzeniach mechanicz-

nych nawierzchni Renovatorem BRUK-BET® 

Lamino.

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

COLOR-MIX METALIC COLOR MICROTEC RUSTICAL

Nawierzchnie z ochroną perlon® lamino® 5



Budowa domu i jego wykończenie to nie lada wyzwanie dla wielu 
z nas. Zbliżając się do końca naszej inwestycji równie ważne jest 
jego wykończenie i aranżacja przestrzeni wokół wymarzonego 
domu. Niejednokrotnie zapominamy o tym, że dom to nie tylko bu-
dynek i jego cztery ściany, ale również otaczająca go przestrzeń.  

Co zrobić, żeby całość naszej „kompozycji” idealnie ze sobą współ-
grała?

Po pierwsze, postawmy na odpowiednią jakość i profesjonalną po-
moc. Pamiętajmy, że każdy dom i jego otoczenie różnią się od siebie. 
Gotowe rozwiązania, które często uznawane są za uniwersalne, nie 
mogą być zastosowane we wszystkich inwestycjach. Poszczególne 
elementy otoczenia – ogród, podjazd, taras, ogrodzenie – muszą do 
siebie pasować, a co najważniejsze powinny komponować się z na-
szym budynkiem i resztą przestrzeni wokół niego.  

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie skorzystanie z po-
mocy projektantów, którzy po konsultacjach z Klientem zaproponu-
ją najbardziej optymalne rozwiązania. Odpowiednio zaprojektowana 
przestrzeń wpłynie w późniejszym czasie na komfort wypoczynku oraz 
komunikację w ogrodzie. 

Warto zaznaczyć, że wszystkie koncepcje architektoniczne opraco-
wywane przez Biuro Projektowe Bruk-Bet®, na specjalne zamówienie 
naszych Klientów, powstają tylko w oparciu o bogatą kolekcję produk-
tów Top Prestige i Prestige.

Potrzebujesz więcej informacji? 
Skontaktuj się z naszym Biurem Projektowym:

Tel. + 48 532 859 273
E-mail: biuro.projektowe@bruk-bet.pl

korzyści z proFesjonalnego projektu

1. Kompleksowy projekt aranżacji przestrzeni oparty na efektownych,  
 a jednocześnie praktycznych rozwiązaniach 
2. Możliwość konsultacji z Projektantem na budowie
3. Profesjonalny pomiar terenowy 
4. Szczegółowy rysunek dla wykonawcy 
5. Specyfikacja materiałów wykorzystanych w projekcie
6. Wykonanie projektu 2D lub wizualizacji 3D
7. Oszczędności związane z zakupem tylko sprawdzonych i koniecznych  
 materiałów

DAJ SIĘ ZAINSPIrOwAĆ
usŁuGA PROJEktOWA





Nawierzchnie tarasów powinny zapewniać funkcjonal-
ność komunikacyjną, łatwość utrzymania czystości 
oraz spełniać kryteria estetycznego dopasowania do 
elewacji domu.
Ważną rolę odgrywa również dobór odpowiednich 
elementów schodowych, wyrobów zabudowy pionowej 
oraz donic kwiatowych.

TArAS MArZEŃ
Przydomowe tarasy stanowią łącznik między domem, 
a ogrodem. Coraz więcej współczesnych projektów 
zakłada taki sposób wznoszenia domów, aby bryła bu-
dynku obejmowała również element otwierający prze-
strzeń mieszkalną na zewnętrz. Mowa o tarasie, który 
służy odpoczynkowi, nie tylko w okresie wiosenno-let-
nim, ale również gdy na zewnątrz panuje chłodniejsza 
aura.

pŁYTY 
TaRaSoWE



Płyty tarasowe najlepiej jest zabudowywać metodą „na sucho” 

bez konieczności przyklejania płyt do podstawy betonowej. Pły-

ty układamy na podsypce grubości 3-4 cm wykonanej z grysu 

o frakcji 2/8 mm lub Granofugi 3-5 mm. Jest to metoda ekono-

miczna kosztowo i zapewnia, że po czasie, płyty nie będą ulegały 

odklejaniu i odpadaniu na skutek działania zmiennych warunków 

atmosferycznych, jak to często ma miejsce w przypadku płyt 

klejonych. Inną polecaną metodą zabudowy tarasu jest montaż 

płyt na regulowanych wspornikach systemowych. Jest to łatwa 

technologia, możliwa do wykonania także przez majsterkowiczów 

amatorów. 

Więcej informacji o metodach zabudowy na stronie internetowej

www.bruk-bet.pl



40x40 80x40

80x80 60x60

PŁYtY tARAsOWE

rOMANTICA®

cOlOR

TYPY NAWIERZcHNI

METAlIc cOlOR cOlOR-MIx®LAMINO
®

PERLON®

Starannie dobrana kolorystyka oraz nieregularna struktura 
nawierzchni nadaje płytom niepowtarzalny charakter i pod-
kreśla bardzo wysoką wartość estetyczną. Płyty Romantica® 
to idealne rozwiązanie do zagospodarowania przydomowych 
tarasów i reprezentacyjnej strefy wokół domu.

gr. 4 CM

PŁYTY POJEDYNCZE





PŁYtY tARAsOWE

ArCHITECT®

40x40 80x40

80x80 60x60

MUlTIGRAN®

TYPY NAWIERZcHNI

METAlIc cOlOR cOlOR-MAxLAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Surowa forma w połączeniu z niezwykle przemyślaną gamą 
kolorystyczną, czerpiącą z bogactwa natury, oraz trzema ro-
dzajami wykończeń powierzchni sprawiają, że płyty Architect® 
są wyszukaną propozycją dla strefy tarasowe i ogrodowej, 
w której liczy się każdy detal.

gr. 4 CM

PŁYTY POJEDYNCZE





PŁYtY tARAsOWE

POrCElITO®

40x40 80x40

60x6080x80RUSTIcAl

TYPY NAWIERZcHNI

TERAZZO TERATEcLAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Płyty tarasowe Porcelito to idealne rozwiązanie, aby stwo-
rzyć stylowe miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu: 
taras, balkon czy patio. Wytrzymałość na ścieranie oraz mała 
nasiąkliwość czynią Porcelito doskonałym wyborem na tego 
rodzaju powierzchnie.

gr. 2 CM / 3 CM

cOlOR

PŁYTY POJEDYNCZE





PŁYtY tARAsOWE

TrAwErTYN

TYPY NAWIERZcHNI

REAlIT

Trawertyn jest wierną rekonstrukcją skały występującej 
w przyrodzie o tej samej nazwie. Gładkie, jakby cięte po-
wierzchnie, ujawniające nieco porowatą strukturę w postaci 
pasmowych, nieregularnych wgłębień oraz wybitnie dobrana 
kolorystyka, to te cechy, które nie pozwalają odróżnić jej od 
naturalnych. Cechuje je elegancja oraz wyjątkowy urok. 
Trawertyn znajduje zastosowanie na przylegających do domów 
tarasach oraz na plażach basenowych. Dostępne w pakietach, 
jak i w płytach pojedynczych, również w dużym formacie XL.

gr. 4 CM

90x60

ZESTAW PŁYT - PAKIET

60x60 30x60 30x30



PŁYTY POJEDYNCZE

120x90

90x60 45x4560x60 30x60

90x90 45x90 22,5x90



PŁYtY tARAsOWE

DESKA OgrODOwA

TYPY NAWIERZcHNI

REAlIT

To wyjątkowa propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie 
szlachetną urodę i elegancję naturalnego drewna. Będąc 
jego doskonałą betonową imitacją, Deski Ogrodowe nie tyl-
ko nadadzą ogrodowym aranżacjom stylowy charakter, ale 
uwolnią nas także od kłopotu związanego z pielęgnacją 
i utrzymaniem nawierzchni w czystości. Niezwykle starannie 
dobrana kolorystyka oraz dokładne odwzorowanie faktury 
drewna, w połączeniu z wysoce surowym wykończeniem 
sprawia, że Deski Ogrodowe trudno odróżnić od naturalnego 
pierwowzoru.

gr. 4 CM

120x30 90x30 60x30

120x22,5 90x22,5 67,5x22,5

PŁYTY POJEDYNCZE





rakteru posesji. Ten wybór oznacza stworzenie ideal-
nej wizytówki mieszkańców! Przydomowy podjazd to 
najbardziej eksploatowana przestrzeń wokół domu, 
która poza aspektami praktycznymi odgrywa też rolę 
estetyczną – jest wizytówką posesji. Stawiamy jej wy-
sokie wymagania użytkowe związane z ruchem pojaz-
dów kołowych, odpornością na pogodę i niepogodę, 

MODNE PŁYTY w FOrMACIE Xl
Podjazd z betonowych płyt w formacie XL to najbar-
dziej pożądany kierunek wśród inwestorów. Powodów 
jest wiele. Są nimi nie tylko względy użytkowe mate-
riału, związane z odpornością oraz wytrzymałością 
na działanie aury czy szkodliwe czynniki zewnętrzne. 
To przede wszystkim gwarancja stworzenia spójnej, 
modnej aranżacji, całkowicie dopasowanej do cha-

pŁYTY 
BRUKoWE Xl



a także oczekujemy ciekawego wyglądu, który będzie 
klamrą kompozycyjną otoczenia.
W trendach zauważyć można wyraźny nacisk na indy-
widualizację projektów, która na podjeździe może wią-
zać się chociażby z wykorzystaniem różnych forma-
tów płyt betonowych i tworzeniem ciekawych wzorów, 
które przełamią jednolitą płaszczyznę. 

Ze względu na duży ciężar płyt brukowych wielkoformatowych, 

ich zabudowę należy prowadzić przy użyciu specjalistycznych 

chwytaków brukarskich podciśnieniowych. Chwytaki zapewnia-

ją szybką pracę i dokładność w układaniu elementów na równej 

nawierzchni. Firma Bruk-Bet oferuje usługę wynajmu chwytaków 

podciśnieniowych dla firm brukarskich do realizacji inwestycji. 

W zależności od wielkości i wagi płyt brukowych, chwytaki wypo-

sażone są w ramiona ułatwiające ręczne układanie oraz w uchwyt 

do podwieszenia zestawu pod maszynę budowlaną typu mini 

koparka lub dźwig.

Więcej informacji o metodach zabudowy na stronie internetowej

www.bruk-bet.pl



PŁYtY BRukOWE

NOVATOr® SOlO gr. 8 CM

RUSTIcAl

cOlOR-MIx cOlOR-MAx

TYPY NAWIERZcHNI

METAlIc-cOlOR MIcROTEcLAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykończenia płyt Novator® 
są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność nowoczesne-
go stylu w architekturze. Duży wybór elementów od małych 
30x20 cm, aż po wielkowymiarowe płyty 100x100 cm, pozwa-
lają tworzyć z ich udziałem rytmiczne rzędowe lub romańskie 
ułożenia, które ozdobią podjazd oraz strefę frontową każdej 
posesji



100x100 90x90 80x80

90x60 80x40 50x20

40x20 30x20

60x30100x50

PŁYTY POJEDYNCZE



kOstkI BRukOWE

NOVATOr® PIANO

cOlOR

TYPY NAWIERZcHNI

cOlOR-MIx MIcROTEc

Gładkie powierzchnie w tonacjach szarości i beżu, geome-
tryczne kształty w postaci ponadczasowych kwadratów 
i prostokątów oraz regularna siatka spoin Novator® Piano 
dodatkowo podkreślą minimalistyczną aranżację przydo-
mowego podjazdu i nawierzchni w przestrzeni miejskiej.

60x30 45x30 30x30

gr. 8 CM

ZESTAW KOSTEK





kOstkI BRukOWE

NOVATOr® FOrTE

TYPY NAWIERZcHNI

cOlOR-MIx RUSTIcAl

Novator® Forte to zestaw płyt brukowych o wyjątkowych 
powierzchniach: śrutowanych Rustical® i melanżach kolo-
rystycznych Color-Mix®, które umożliwiają zabudowę i aran-
żację nowoczesnych nawierzchni. Niewielki moduł płyt do-
skonale wygląda na podjazdach oraz na traktach pieszych 
wokół budynków i w ogrodzie. Kolorystyka płyt w odcieniach 
szarości i beżu odpowiada aktualnym trendom moderni-
stycznej architektury.

LAMINO
®

PERLON®

40x20 30x20 20x20

ZESTAW KOSTEK

LAMINO
®

PERLON®

gr. 8 CM





kOstkI BRukOWE

NOVATOr® AKOrD

TYPY NAWIERZcHNI

cOlOR-MIx METAlIc-cOlOR cOlOR-MAx

Novator Akord to proste podłużne formaty oraz wyjątko-
wa kolorystyka w perłowych wykończeniach metalic-color. 
Smukłe, prostokątne elementy przypominające klepki par-
kietowe układa się rzędowo, wyraźnie zaznaczając spoiny 
między poszczególnymi elementami. Powstałe w ten sposób 
kompozycje cechuje ład i harmonia, tak charakterystyczne 
dla nowoczesnego stylu w architekturze. Swoje zastosowa-
nie kostka Novator Akord znajdzie zarówno na przydomo-
wych podjazdach, jak i w przestrzeni miejskiej, dopuszczają-
cej umiarkowany ruch samochodów osobowych.

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

68x18 53x18

53x12 38x12 30x12

gr. 8/10 CM

cOlOR

ZESTAW KOSTEK

LAMINO
®

PERLON®





kOstkI BRukOWE

rOMAlIT®

TYPY NAWIERZcHNI

cOlOR-MIx

Niezwykle starannie skomponowana kolekcja Romalit to 
szereg możliwości aranżacyjnych dla podjazdów i często 
uczęszczanych traktów wokół domu. Płyty grubości 8 cm to 
zestaw czterech zróżnicowanych wymiarowo modularnych 
płyt umożliwiający przepiękne ułożenia romańskie oraz rzę-
dowe. Płyty posiadają delikatne struktury nawiązujące do 
płomieniowania płyt granitowych.

gr. 8 CM

ZESTAW KOSTEK

67,5x45 45x45

45x22,5 22,5x22,5

LAMINO
®

PERLON®





STOPNIE SCHODOwE
MUrKI I OgrODZENIA



PAlISADY
BETONOwE MEBlE



www.bruk-bet.pl

BrUK-BET® SP. Z O.O.
NIECIECZA 199
33-240 ŻABNO

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047


