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KOSTKA BRUKOWA , PŁY T Y TARASOWE, 
ELEMENT Y MAŁEJ ARCHITEKTURY

Polbruk S.A. – największy, obecny na polskim rynku 

producent kostki brukowej i wyrobów drogowych

w Polsce, stanowi część międzynarodowego koncer-

nu CRH plc – jednego z kluczowych dystrybutorów 

materiałów budowlanych na świecie.

Od ponad 25 lat dostarcza materiały do aranżacji 

pięknych i trwałych nawierzchni podnoszących 

jakość i komfort życia. 

Oferta Polbruk to szeroki wybór kostek brukowych, 

produktów ekologicznych, betonowych wyrobów 

drogowych oraz innych elementów małej architek-

tury. W portfolio linii TOP są płyty tarasowe wet-cast 

(LINEA, LIRA, AURA), wytwarzane poprzez zastoso-

wanie w produkcji płynnej mieszanki betonowej, 

która – za sprawą swojej konsystencji – dokładnie 

wnika w struktury form wibrujących. W efekcie 

otrzymujemy produkt odznaczający się wyjątkowy-

mi walorami estetycznymi – elegancki, z finezyjnie 

odtworzoną fakturą.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej; 

przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 3 lata

Więcej informacji o aktualnej ofercie Polbruk 

można znaleźć na stronach:

polbruk.pl

facebook.com/polbruk

pinterest.com/polbruk

googleplus.polbruk.pl 

n   POLBRUK S.A.

ul. Nowy Świat 16 C, 80-299 Gdańsk

tel. 58 554 59 45 (do 48)

e-mail: kontakt@polbruk.pl
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POLBRUK Linea. Płyty tarasowe o fakturze przypominającej naturalną skałę – tra-

wertyn. Smukły, prostokątny kształt, chropowata powierzchnia i delikatne kolory 

działają inspirująco – do każdej przestrzeni wprowadzając unikalny styl i odrobinę 

ekskluzywności. Materiał: beton. Wymiary: 50/75/100 x 25 cm. Grubość: 4 cm. 

Zastosowana technologia: wet-cast. Kolory: jasnoszary i beżowy. 

Polbruk Extrano. Ażurowa i pełna nieregularności kostka powstała by uwalniać 

przestrzeń od konwencjonalizmu. Wymiary: 50/50 cm. Grubość: 7 cm. Kolor: biały, 

stalowy, bazaltowy, nerino. Nowość na rynku.

Polbruk Oland. Płyty o dużym formacie i nowoczesnym wykończeniu, olśnią odcie-

niami szarości, subtelnie kontrastując z zielenią zacisznego ogrodu. Wymiary: 
14/28, 14/42, 14/56 cm. Grubość: 6 cm. Kolory: biały, stalowy, bazaltowy, nerino, 

korten. Nowość na rynku.

Polbruk Exa. Płyty o geometrycznej nieregularności, które układają się w dopaso-

waną całość. Sześcioboki szybko staną się podstawą klimatycznych ogrodów i tara-

sów. Wymiary: 56,3/43,2 cm. Grubość: 4,5 cm. Kolor: taupe. Faktura: gładka. 

Nowość na rynku. 

POLBRUK Petra. Ze względu na nieregularne kształty i fakturę idealnie nadaje się

do aranżowania rozległych przestrzeni – miejsc, w których możemy wykazać się inwen-

cją oraz fantazyjnością w tworzeniu nawierzchni. Jeden z najbardziej charakterystycz-

nych produktów Polbruk. Materiał: beton. Kolory: bianka_d. Grubość: 8 cm. 

Faktura: płukana. Wymiary, faktura i kolory: pełna gama dostępna na stronie 

www.polbruk.pl

Polbruk Metrik. Nowoczesny betonowy parkiet. Płytki zaprojektowano z myślą, że 

siła designu tkwi w prostocie oraz harmonijnym doborze barw. Możliwość wykorzy-

stania płyt w aranżacjach opartych na wzorze „jodełki” przyda przestrzeni splendoru. 

Wymiary: 7/28 cm. Grubość: 6 cm. Kolory: biały, stalowy, bazaltowy, nerino. 

Nowość na rynku. 

POLBRUK Antara II. Stabilne i estetyczne bloczki ogrodzeniowe – nie wymagają fu-

gowania spoin pionowych, dzięki czemu wyglądają na kamienne. Produkt idealnie 

komponuje się z szatą roślinną. Dostępny w wielu różnorodnych kombinacjach umożli-

wiających stworzenie ogrodzenia dopasowanego do potrzeb. Materiał: beton. Kolory: 
grafitowy, nerino, latte, paloma, żółty. Dostępne daszki: słupkowy/międzysłupkowy, 

płaski/dwuspadowy. 

Stopień GRANDO. Stopień schodowy łamany z którego można wykonać schody 

o różnej szerokości i wysokości, zaś elementy o fakturze łamanej, przypominające 

naturalny kamień, świetnie dopełniają przestrzeń ogrodu utrzymanego w stylu 

śródziemnomorskim. Wymiary: 15/40/100 cm. Wysokość: 15 cm. Kolory: nerino, 

latte, mokka, hawaii.

Polbruk Lira. Płyty z betonu do złudzenia przypominające drewnianą deskę, prze-

znaczone do ciepłych i stylowych aranżacji tarasów i przydomowych patio. Materiał: 
beton, faktura drewna. Wymiary: 50/25, 75/25, 100/25 cm. Grubość: 4 cm. Kolor: 
beżowy.
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