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Podjazd robi „pierwsze wrażenie”
Kostki i płyty brukowe przeznaczone na 
podjazd muszą mieć grubość min. 6 cm. 
Odpowiednia grubość gwarantuje trwa-
łość. Na podjazdy coraz chętniej wybierane 
są płyty wielkoformatowe. Ze względu na 
dużą powierzchnię muszą być one jednak 
trochę grubsze. Jedną z największych płyt 
na rynku jest płyta Polbruk Magna. Mogą 
się po niej poruszać samochody do 3,5 t. 
Ma wymiar 100 × 75 cm i 50 × 75 cm, gru-
bość 8 oraz 10 cm i jest dostępna w kolorze 
stalowym, bazaltowym i nerino oraz ciepłej 
barwie latte. Bardzo stylowo prezentuje się 
ona na nawierzchniach przy nowoczesnych 
posesjach. Duży format, gładka faktura 
i eleganckie kolory gwarantują rewelacyjny 
efekt wizualny. 

Z płyt Magna można również wyko-
nać opaskę wokół domu, alejki i ścieżki, 
a nawet taras. W dwóch pierwszych przy-
padkach można ją ułożyć step by step 
czyli w równych, zbliżonych do długości 
ludzkiego kroku, odstępach. Przestrzeń 
pomiędzy płytami wypełnia się trawą lub 
drobnym grysem. Rozwiązanie to wyglą-
da oryginalnie i estetycznie, a przy tym 
umożliwia wsiąkanie wody w glebę. Jest 
to bardzo istotne, bo chroni przed zala-
niem i podtapianiem podczas ulewnych 
deszczy. 

Wśród płyt dedykowanych na podjazd 
warto również zwrócić uwagę na tegorocz-
na nowość na rynku – nieco mniejszą kost-
kę Triada. Jest ona dostępna w komplecie 
trzech wymiarów: 20 × 30 cm, 20 × 40 cm 

i 20 × 50 cm. Wykonane z niej nawierzch-
nie są minimalistyczne w wyrazie, ale 
równocześnie dają dużą swobodę aran-
żacyjną. Do wyboru mamy pięć eleganc-
kich kolorów: szary, stalowy, grafit, nerino 
i onyx. Triada pozwala tworzyć interesujące 
geometryczne wzory i kompozycje kolo-
rystyczne. 

Taras jak salon
Ciekawą propozycją nawierzchni na taras 
jest płyta Lamell. Charakteryzuje ją duży 
format, stonowana kolorystyka i ponad-
czasowa elegancja. Ma wymiar 60 × 40 cm 
i jest dostępna w dwóch fakturach i sied-
miu kolorach. Doskonale komponuje się 
z nowoczesnymi oraz klasycznymi aran-
żacjami. Wśród płyt tarasowych na uwagę 

Pięknie wokół domu
Aranżacja przestrzeni zewnętrznej jest równie ważna, jak aranżacja wnę-
trza. Projekt powinien być spójny stylistycznie z budynkiem i uwzględniać 
funkcjonalny podział na strefy. Podjazd do garażu i taras to najważniejsze 
miejsca na zewnątrz. Doskonale sprawdzają się tu płyty i kostki betonowe, 
ponieważ charakteryzują się ciekawym designem i wyjątkową trwałością. 

Polbruk, płyta Exa
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zasługuje też płyta Exa o wyjątkowo orygi-
nalnej formie, wychodzącej poza klasyczny 
prostokąt. Kształtem nawiązuje ona do 
popularnego w architekturze i aranżacjach 
wnętrz hekasagonu. Ma wymiar 56,3 × 
43,2 cm, gładką fakturę i jest dostępna 
w dwóch stylowych kolorach: taupe i folk. 

Taras z płyt Exa budowany na równi 
z gruntem można zakończyć równą linią, 
ale można również zachować nierów-
nomierność wynikającą z kształtu płyt 
i w oryginalny sposób łączyć je np. z traw-
nikiem lub drobnym grysem. Exa jest 
jedną z bardziej dizajnerskich betonowych 
płyt dostępnych na rynku. Doskonale 
nadaje się na alejki i ścieżki. Można ją ukła-
dać metodą tradycyjną lub metodą step 
by step. 

Ozdobne donice 
gwarantują przytulną atmosferę
Aranżację strefy wejściowej czy tarasu 
warto wzbogacić o efektowne donice. Tu 
można skorzystać z gotowych rozwiązań 
lub postawić na indywidualny projekt. Do 
gotowych należy betonowa donica Tigela. 
Ma kształt zbliżony do sześcianu, wymiary 
40 × 40 × 33 cm i jest dostępna w kolorze 
grafitowym oraz stalowym. 

Donice Tigela nie mają dna i można 
je ustawiać jedna na drugiej. Pozwala 
to na tworzenie kompozycji roślinnych 
o różnych wysokościach. Alternatywą jest 
murek Albero, z którego możemy wykonać 

donicę lub rabatę dopasowaną do indy-
widualnych założeń. Pojedynczy element 
ma długość 41 cm oraz 7,7 cm wysokości, 
a jego grubość to 18 cm. Albero przypomi-
na kamienny murek z łupka skalnego. Jest 
dostępny w kolorze alpen i brenta. Można 
go też wykorzystać do budowy fontanny, 
paleniska oraz mebli ogrodowych. Oba 
rozwiązania dodają elegancji i przytulności 
każdej aranżacji. 

Prefabrykaty betonowe to sposób na 
funkcjonalną i efektowną aranżację. Są 
trwałe i łatwe w utrzymaniu, a przy tym 
pozwalają tworzyć indywidualne koncep-
cje dopasowane do potrzeb. 

Polbruk S. A. 
ul. Nowy Świat 16 C
80-299 Gdańsk
tel. 58 554 59 45 
www.polbruk.pl
kontakt@polbruk.pl

Polbruk, murek Albero

Polbruk, donica Tigela

polbruk wykanczanie psb2021.indd   227polbruk wykanczanie psb2021.indd   227 23.09.2021   18:53:3723.09.2021   18:53:37


