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

POLBRUK – największy, obecny na polskim rynku od 

ponad 25 lat, producent kostki brukowej i wyrobów 

drogowych w Polsce. Część międzynarodowego 

koncernu CRH plc – jednego z kluczowych dystrybu-

torów materiałów budowlanych na świecie. Wsparcie 

ze strony lidera pozwala firmie wciąż się rozwijać 

i wprowadzać na rynek produkty wyraźnie podno-

szące jakość i komfort życia.

Oferta POLBRUK, to szeroki wybór kostek bru-

kowych, produktów ekologicznych, betonowych 

wyrobów drogowych oraz innych elementów małej 

architektury. Nowością w portfolio linii TOP są płyty 

tarasowe wet-cast (LINEA, LIRA, AURA), wytwarzane 

poprzez zastosowanie w produkcji płynnej mieszan-

ki betonowej, która – za sprawą swojej konsystencji 

– dokładnie wnika w struktury form wibrujących. 

W efekcie otrzymujemy produkt odznaczający się 

wyjątkowymi walorami estetycznymi – elegancki, 

z finezyjnie odtworzoną fakturą kamienną.

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 
wapienną. 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. Nowość na rynku.

POLBRUK Aura. Płyty tarasowe o fakturze przypominającej granit płomienio-
wany. Niezwykle estetyczny produkt wprowadzający do otoczenia domu aurę 
niepowtarzalności. Materiał: beton. Wymiary: 45/90 x 60 cm. Grubość: 4 
cm. Faktura: gładka. Zastosowana technologia: wet-cast. Kolory: dim 
(biało-szary) i koral (piaskowo-beżowy). Nowość na rynku.

Polbruk Multicomplex. Wielkoformatowa płyta stworzona z myślą o niepo-
wtarzalnych aranżacjach na tarasie, rozległych podjazdach czy designerskich 
ścieżkach. Materiał: beton, faktura gładka. Wymiary: 60/40, 40/40, 20/40 
cm. Grubość: 6 cm. Kolor: latte, nerino, mokka.

POLBRUK Urbanika 60. Kostka brukowa charakteryzująca się wyjątkowo 
dużym formatem 20 x 60 cm oraz wieloma możliwościami zastosowania: w ogro-
dzie oraz przestrzeni publicznej. Produkt umiejętnie łączy nowoczesną myśl ar-
chitektoniczną z historyczną zabudową. Zdobywca statuetki TopBuilder 2015. 
Materiał: beton. Grubość: 8 cm. Faktura: gładka, płukana oraz drobnopłuka-
na. Kolory: pełna gama kolorystyczna dostępna na stronie www.polbruk.pl. 
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 inwencją oraz fantazyjnością w tworzeniu nawierzchni. Jeden z najbardziej 
charakterystycznych produktów Polbruk. Materiał: beton. Wymiary: pełna 
gama dostępna na stronie www.polbruk.pl. Grubość: 8 cm. Faktura: gładka. 
Kolory: onyx i alpen (melanże kolorystyczne) oraz jednobarwna sahara.

POLBRUK Avanti. Kostka brukowa o niezwykle szerokim zastosowaniu. Tra-
pezowy kształt, duży wybór rozmiarów i kolorów sprawiają, że Polbruk Avanti 
jest jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań do budowy podjazdów, 
ścieżek, tarasów oraz wszelkich nawierzchni w przestrzeni publicznej. Mate-
riał: beton. Wymiary i kolory: pełna gama dostępna na stronie www.pol-
bruk.pl. Faktura: płukana. Grubość: 6 i 8 cm.

POLBRUK Antara II. Stabilne i estetyczne bloczki ogrodzeniowe – nie wyma-
gają fugowania spoin pionowych, dzięki czemu wyglądają na kamienne. Produkt 
idealnie komponuje się z szatą roślinną. Dostępny w wielu różnorodnych kombi-
nacjach umożliwiających stworzenie ogrodzenia dopasowanego do potrzeb. 
Materiał: beton. Kolory: grafitowy, żółty i paloma (szary). Dostępne daszki: 
słupkowy/międzysłupkowy, płaski/dwuspadowy. Nowość na rynku.

Palisada Zen. Nieoceniona pomoc, gdy w ogrodzie dominują wzniesienia, 
które trzeba ładne wkomponować w otaczającą dom przestrzeń. Palisadę Zen 
wyróżniają ogromny wybór wysokości (od 30 do 120 cm), chropowata po-
wierzchnia oraz 4 dostępne kolory (szary, grafitowy, czerwony, brązowy). Z jej 
użyciem umiejętnie zagospodarujemy nawet najtrudniejszy teren. Nowość na 
rynku.

Polbruk Lira. Płyty z betonu do złudzenia przypominające drewnianą deskę, 
przeznaczone do ciepłych i stylowych aranżacji tarasów i przydomowych patio. 
Materiał: beton, faktura drewna. Wymiary: 50/25, 75/25, 100/25 cm. Gru-
bość: 4 cm. Kolor: beżowy.


