
2

ba
za

.b
ud

uj
em

yd
om

.p
l

2013

 W
O

K
Ó

Ł 
D

O
M

U
 /

K
O

S
TK

A
 B

R
U

K
O

W
A

 

KOSTKA BRUKOWA I W YROBY DROGOWE

Polbruk S.A. lider w branży kostki brukowej 

i innych elementów małej architektury, obecnie 

oferuje ponad 150 produktów: od klasycznych, pro-

stych wzorów i kształtów po wyszukane, niezwykle 

ozdobne formy. Materiały Polbruk sprzedawane są 

klientom indywidualnym w ponad 800 hurtowniach 

i składach budowlanych na terenie całego kraju. 

Produkty marki Polbruk, dzięki wykorzystaniu 

innowacyjnych technologii produkcji sprawiają,  

że otoczenie staje się wyjątkowo bliskie. 

Różnorodność u Twoich stóp
Mówią, że cała różnorodność, cały urok życia, całe 

jego piękno składa się ze świateł i cieni. My dodaje-

my do tego kształty, faktury i różnorodne odcienie, 

które wprowadzą do naszej przestrzeni inspirującą 

radość tworzenia, której pomóc mogą inspiracje pły-

nące z następujących kolekcji produktowych: Styl, 

linea, Art i Małej Architektury.

POLBRUK STYL – w klimacie śródziemnomorskim
Tę najbardziej prestiżową linię produktową Polbruk 

tworzą kostki i płyty, które powstały z inspiracji 

światem przyrody. Faktura, kształty i kolory nawią-

zują do naturalnego kamienia: granitu i piaskowca. 

Polbruk STYl to klasa sama w sobie, która zawsze 

będzie na czasie, zawsze w dobrym tonie. Polbruk 

STYl tworzą m.in. kostki i płyty: Teriso, Plaza, Petra, 

beganit, Avanti, Paksos, Granito, Carmino.

POLBRUK LINEA – od klasyki po nowoczesność
kolekcja Polbruk lineA to prostota, a zarazem 

uniwersalność. klasyczne formy kostek sprawiają, że 

uzyskujemy doskonałą harmonię z nowoczesnym 

otoczeniem, nawiązującą do aktualnych trendów 

stylistycznych. Polbruk lineA nieustannie zdo-

bywa uznanie wśród miłośników prostej formy. 

uniwersalne wzornictwo, pełna gama kształtów oraz 

duży wybór kolorów i faktur gwarantują łatwe wkom-

ponowanie produktów w każdą przestrzeń. linię tą 

tworzą m.in.: Polbruk Country, napoli, ideo, City, 

urbanika, Complex.

POLBRUK ART – zaprasza do ogrodu
Ta grupa produktów dostarcza różnorodne moż-

liwości tworzenia. Zainspirowana wakacyjnymi 

wspomnieniami, pełnią barw, kształtów i ciekawych 

faktur, pozwala na zabawę fantazyjnymi wzora-

mi. Polbruk ArT to linia idealna dla osób, które 

nie znoszą nudy i uwielbiają zabawy elementami 

łuków i okręgów. na Polbruk ArT składają się 

m.in.: Polbruk nostalite, nostalite Prima, Albena, 

Merkado, Corfu, Atena.

Wielka MAŁA ARCHITEKTURA
Przestrzeń wokół posesji to nie tylko zadbane chod-

niki i idealnie przystrzyżone żywopłoty. olbrzymią 

popularnością w ostatnim czasie cieszą się również 

wszelkie elementy dodatkowe, takiej jak gazony, 

palisady, obrzeża, które – odpowiednio dobrane – 

dodają przestrzeni charakteru i pożądanego uroku. 

Marka Polbruk proponuje: obrzeża ozdobne 

CAnTo, CAnTo TrAPeZ, PAlineA, palisady: ŁAMAnA, 

rinG, MerkADo, gazony: Mini lunA, lunA, Mini 

AbAX, AbAX, murek GrAnDo.
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