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

Polbruk S.A. jest największym na polskim rynku 

producentem kostki brukowej, płyt betonowych 

i wyrobów drogowych. Stanowi część międzynaro-

dowego koncernu CRH – jednego z kluczowych dys-

trybutorów materiałów budowlanych na świecie.

W ofercie firmy znajdują się produkty z segmentów 

– Styl, Klasyka, TOP i Architektura wykorzystywane 

do budowy tarasów, ogrodów, placów, deptaków, 

parkingów i chodników w całej Polsce.

Portfolio marki Polbruk tworzą kostki i płyty szla-

chetne, dekoracyjne o wielu różnych kształtach 

i kolorach oraz murki, obrzeża i palisady. Co roku 

do oferty wprowadzane jest wiele nowych, inspi-

rujących wzorów płyt oraz elementów małej archi-

tektury.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej; przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 3 lata

Więcej informacji o aktualnej ofercie Polbruk 

można znaleźć na stronach:

polbruk.pl

facebook.com/polbruk

facebook.com/JestemFachowcem

Instagram.com/Polbruk_inspirujemy

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 Flesz
Obrzeże Flesz to estetyczne i subtelne wykończenie rabat i schodów. Stwarza nie-

ograniczone możliwości kreowania przestrzeni światłem. Świetnie komponuje się 

z nowoczesną architekturą i minimalistycznymi aranżacjami. Wymiary: 6 lub 8 /20 cm, 

wys. 30 cm. Faktura: gładka. Kolory: grafitowy i stalowy. Nowość na rynku.

Murek Albero
Murek Albero znajdzie doskonałe zastosowanie w sąsiedztwie nawierzchni wykona-

nych ze szlachetnych kostek brukowych lub płyt tarasowych. Regularny kształt 

umożliwia łatwe wykończenie tarasów, miejsc parkingowych oraz klasycznych ście-

żek ogrodowych. Wymiary: 41/7,7/18 cm. Faktura: gładka. Kolory: alpen i brenta. 

Nowość na rynku. 

Polbruk Oland
Płyty o dużym formacie i nowoczesnym wykończeniu, olśnią odcieniami 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 dopasowaną całość. 

Sześcioboki szybko staną się podstawą klimatycznych ogrodów i tarasów. Wymiary:
56,3/43,2 cm. Grubość: 4,5 cm. Kolor: taupe. Faktura: gładka. Nowość na rynku. 

Polbruk Tigela
Murek/Donica Tigela jest doskonałym rozwiązaniem do zabudowy różnic poziomów, 

kwietników z możliwością wypełnienia roślinnością, po ściany z efektownie „wiszą-

cymi ogrodami”. Wymiary: 42/33 cm, wys. 80 cm. Faktura: gładka. Kolory: grafi-

towy i stalowy. Nowość na rynku.

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

w prostocie oraz harmonijnym doborze barw. Możliwość wykorzystania płyt w aran-

żacjach opartych na wzorze „jodełki” przyda przestrzeni splendoru. Wymiary:
7/28 cm. Grubość: 6 cm. Kolory: biały, stalowy, bazaltowy, nerino. Nowość na 
rynku. 

Polbruk Neo
Neo to wielkoformatowe pustaki, z których można stworzyć ogrodzenie o wyglądzie 

nowoczesnego, litego muru, jak również różne pod względem architektonicznym 

ściany np. murki oporowe, obudowy skarp i ściany chroniące przed nadmiernym 

hałasem otoczenia. Wymiary: 20/60 cm, wys. 10 cm. Faktura: gładka. Kolory:
grafitowy i stalowy. Nowość na rynku.

Stopień Lira
Stopień Lira to propozycja schodów dla tych, którzy uwielbiają sielskie klimaty i fak-

turę drewna. Doskonale sprawdza się w roli stopni ogrodowych i pięknie wkompo-

nowuje w zielony krajobraz ogrodu. Wymiary: 15/40/100 cm. Faktura: drewno. 

Kolor: brązowy. 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. Grubość: 4 cm. Kolor:
brązowy. Nowość na rynku. 
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