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DREWBETile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy

Charakterystyka oogólna
DREWBET oferuje kompleksowe rozwi¹-

zania w zakresie zagospodarowania

przestrzeni architektonicznej, pocz¹wszy

od ogrodów i posesji prywatnych, a¿ po

obiekty u¿ytecznoœci publicznej i ci¹gi

komunikacyjne.

Nowoczesne linie technologiczne firmy

Schlosser, wykwalifikowana kadra, dzie-

siêcioletnie doœwiadczenie oraz zastoso-

wanie surowców najwy¿szej jakoœci – to

standard proponowany przez firmê

DREWBET.

Nasze wyroby spe³niaj¹ najwy¿sze

wymagania jakoœciowe potwierdzone

aprobat¹ techniczn¹ Instytutu Badaw-

czego Dróg i Mostów w Warszawie.

Ponadto podlegaj¹ ci¹g³ej kontroli

w zak³adowym laboratorium, zgodnie

z normami Unii Europejskiej.

Wychodz¹c naprzeciw rosn¹cym wymaganiom Klientów

wprowadzane s¹ corocznie nowe produkty. W trakcie pro-

cesu technologicznego nasze wyroby poddawane s¹ spe-

cjalnym procesom obróbki i uszlachetniania betonu.

Kostka Z³ota Jesieñ

Kostka Z³ota Jesieñ to jedna z dwóch najnowszych propozycji

firmy DREWBET. Mieszanka dwóch lub trzech kolorów w cie-

p³ych barwach z³otej polskiej jesieni doskonale komponuje siê

z naturalnymi materia³ami takimi jak kamieñ czy drewno, a tym

samym pozostaje w harmonii z otoczeniem.

Dwuwarstwowa kostka œrutowana

Inna propozycja to dwuwarstwowa kostka œrutowana.

Pokryta jest warstw¹ wierzchni¹ z kruszywa naturalnego.

Do z³udzenia przypomina kostkê kamienn¹, co nadaje jej

szlachetny, elegancki wygl¹d.

Aby uzyskaæ jak najlepszy efekt architektoniczny i estetyczny oto-

czenia domu, nasi projektanci wykorzystuj¹c Pañstwa pomys³y

i wizje przygotuj¹ projekty zgodne z najnowszymi trendami

w kszta³towaniu nawierzchni z kostki brukowej.

Szeroka paleta barw, kszta³tów oraz zastosowanie ró¿nych kru-

szyw sprawia, ¿e nawierzchnie z kostki brukowej daj¹ mnóstwo

mo¿liwoœci aran¿acji nawierzchni.

Powstaj¹ z nich zarówno jednokolorowe podjazdy, jak i fanta-

zyjnie u³o¿one œcie¿ki, pod³ogi gara¿y oraz place zabaw dla

najm³odszych.

Ofertê firmy uzupe³niaj¹ elementy ma³ej architektury takie jak:

palisady betonowe

obrze¿a

krawê¿niki: drogowe, ³ukowe, skoœne i najazdowe

korytka œciekowe.

DREWBET posiada w³asny tabor samochodowy z ¿urawiami

samowy³adowczymi co skraca okres realizacji zamówieñ.

Kostka brukowa

œl¹skie, ma³opolskie

tel. 0-609-055-150

e-mail: s.mostowy@drewbet.pl

opolskie, dolnoœl¹skie

tel. 0-609-055-160

e-mail: p.grondys@drewbet.pl

œl¹skie, ³ódzkie, wielkopolskie

tel. 0-609-492-101

e-mail: m.kotowicz@drewbet.pl

œwiêtokrzyskie, œl¹skie, ³ódzkie

tel. 0-695-056-690

e-mail: e.ziental@drewbet.pl

Granit Drewbet œrutowany 83,17 z³ brutto/m2

P³ytka chodnikowa œrutowana 35x35 76,65 z³ brutto/m2

Sycylijska Drewbet Z³ota jesieñ D1 64,90 z³  brutto/m2

Rodosse Drewbet Z³ota jesieñ D3 63,12 z³ brutto/m2

Sonata Drewbet Z³ota jesieñ D1 63,12 z³ brutto/m2

Cennik kostki brukowej

GRZYB-KOTYNIA-ROGACZEWSKI Spó³ka Jawna

ul. Górnicza 1, 42-100 K³obuck, tel./faks 034 317 39 97 (98), www.drewbet.pl, e-mail: drewbet@drewbet.pl

PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI
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