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Palisady i obrzeża dekoracyjne

Ogrodzenia

O nas
Producent dekoracyjnej kostki  BRUK Premium, kostki 
przemysłowej oraz wyrobów betonowych dla drogownictwa, jak 
również prefabrykatów betonowych na potrzeby budownictwa 
przemysłowego i deweloperów. Firma działa na rynku od ponad 
30 lat bazując na najnowszych technologiach produkcyjnych, 
oczekiwaniach jakościowych, trendach rynkowych oraz w zgodzie 
z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Materiałem wybieranym najczęściej jako wykończenie ogrodu czy terenu wokół domu są kostki betonowe. 
Dlaczego? Ze względu na wysoką trwałość, bogatą paletę barw i różnorodność kształtów kostek. Szeroka 
możliwość wyboru w połączeniu z nieograniczoną wyobraźnią pozwala stworzyć estetyczne, a także 
oryginalne kompozycje. Kostka o powierzchni gładkiej a może płukanej, w formie dużych płyt tarasowych czy 
może klasycznej, mniejszej kostki, monokolor czy melanż kolorystyczny, palisada dekoracyjna czy tradycyjne 
obrzeże? Dla nas to nie problem – dla nas to pasja tworzenia. Odbiorcom naszych produktów dajemy możliwość 
wyboru kostki brukowej według własnych upodobań, wizji czy też przygotowanych wcześniej projektów. 
Dostępne w naszej ofercie BRUK Premium kostki dekoracyjne stale wzbogacamy o nowe wzory, dając naszym 
klientom wiele możliwości aranżacji otoczenia. Zadowolenie klientów z naszych produktów zawsze stawiamy 
na pierwszym miejscu. Dzięki stale doskonalonym nowoczesnym liniom produkcyjnym – najnowsza linia 
otwarta w 2020 roku – jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. 

Stale dbamy o profesjonalny kontakt z klientem. Do Państwa dyspozycji pozostaje profesjonalny Zespół 
pracowników, dla których realizacja oczekiwań każdego inwestora to prawdziwa przyjemność. W ramach 
współpracy, prócz wysokiej jakości produktów zgodnych z najnowszymi trendami, naszych klientów wspierają 
Architekci Krajobrazu, którzy zwizualizują wszelkie oczekiwania dotyczące przestrzeni planowanej inwestycji. 
Z BRUK SA stale współpracuje liczna grupa dystrybutorów na bieżąco poszerzana o najlepszych dealerów kostki 
brukowej na rynku południowej Polski. Dostępność materiału to dla nas podstawa. Do dyspozycji naszych 
klientów pozostają zawsze sprawne i gotowe samochody dostawcze wyposażone w dźwig wyładowczy.

Wszystkie nasze wyroby są zgodne z normami europejskimi: PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198. 
Oferowane przez nas produkty zostały sprawdzone badaniami jakościowymi, aktualizowanymi na  bieżąco 
przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a także potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

BRUK SA – 30 lat doświadczenia

Dostarczamy najlepsze rozwiązania

Jesteśmy do dyspozycji

Definiuje nas jakość

bruksa.pl
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Kolorystyka

Kolorystyka

czekolada antracyt

latte

sahara

szary

antracyt

biały

karmel brązowy

luna żółty

biały granit

kolory jesieni czerwony

malibu

antracyt piaskowy

Colormix

Monocolor

Standard

Płukana
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Modern

Nowoczesna forma i kształt tej kostki pozwalają tworzyć unikalne 
kompozycje podkreślające walory otoczenia w którym zostanie 
zabudowana. Różnorodne faktury powierzchni, zakończonej 
delikatną mikrofazą, tworzą kombinacje dzięki którym niejeden 
podjazd czy taras zyskają niepowtarzalny i nowoczesny charakter.

210 × 120 × 60 260 × 120 × 60

250 × 200 × 60

190 × 160 × 60

320 × 200 × 60

240 × 160 × 60

380 × 200 × 60290 × 160 × 60

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Monocolor:

• antracyt

• biały

Kostka dekoracyjna

Niepowtarzalny i nowoczesny Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka / płukana mikrofaza 11,09 ok. 1,42

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

• antracyt

• biały

• piaskowy

• granit

Płukana:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara
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Lastra

LASTRA przeznaczona jest do wykończenia tarasów, 
ale również z powodzeniem sprawdzi się przy większych 
powierzchniach. Pozwala stworzyć oryginalną kompozycję 
z niepowtarzalnym klimatem.

Monocolor:

• antracyt

• biały

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

Płyty tarasowe

Nowoczesny format Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

7 (60 × 40) gładka mikrofaza 9,6 / 40 szt. ok. 1,52

600 × 400 × 70

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5
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Lastra 
Quadro

Płyta tarasowa o regularnym, kwadratowym formacie tworzącym 
gustowną i gładką nawierzchnię. Tworzy niezwykle harmonijną 
przestrzeń która swoją prostotą i elegancją przyciąga wzrok 
każdego gościa.

Monocolor:

• antracyt

• biały

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

Regularny kształt Kolorystyka

400 × 400 × 70

Płyty tarasowe

Kształty i wymiary

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

7 (40 × 40) gładka mikrofaza 9,6 / 60 szt. ok. 1,52

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

1110
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Futura

FUTURA to kolejna nowość w ofercie BRUK Premium. Proste 
i eleganckie moduły oraz współczesny wzór doskonale 
komponują się w otoczeniu nowoczesnego budownictwa przy 
podjazdach, chodnikach i alejkach, parkingach czy przestrzeni 
publicznej. Bogata kolorystyka daje wiele możliwości zarówno 
projektantom jak i wymagającym inwestorom.

98 × 198 × 60 / 80 198 × 198 × 60 / 80

198 × 298 × 60 / 80

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

• antracyt

• biały

• piaskowy

• granit

Płukana:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

Kostka dekoracyjna

Prostota i nowoczesna elegancja Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka / płukana mikrofaza 11,81 ok. 1,51

8 gładka / płukana mikrofaza 9,66 ok. 1,72

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5
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Magra

Płyta o grubości 5 cm idealnie nadaje się na tarasy
oraz przydomowe chodniki. Dostępna w pełnej gamie
kolorystycznej dzięki czemu dopasowanie jej do koloru
elewacji nie sprawi żadnych problemów.
Proporcjonalny prostokąt nadaje otoczeniu wokół
domu charakterystycznego, eleganckiego wykończenia.

600 × 300 × 50

Płyta tarasowa

Piękno i prostota Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

5 gładka mikrofaza 12,96 ok. 1,44

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

Standard:

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Monocolor:

• antracyt

• biały

• antracyt

• biały

• piaskowy

• granit

Płukana:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara
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Entrada

Duże płyty, dzięki swoim wymiarom nadają się idealnie
na przydomowe podjazdy, altany i wiaty. Ich masywna
konstrukcja oraz wykorzystanie nanofazy pozwalają na
uzyskanie perfekcyjnie gładkiej nawierzchni, której
zwieńczeniem mogą być równie eleganckie stopnie
schodowe Ariba z najnowszej kolekcji BRUK Premium.

900 × 600 × 80

Płyta podjazdowa

Unikalna i elegancka Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

8 gładka nanofaza 8,64 ok. 1,55

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

Standard:

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Monocolor:

• antracyt

• biały

• antracyt

• biały

• piaskowy

• granit

Płukana:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara
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Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

8 gładka faza 10,71 ok. 1,67

Eko Bruk

Kostka EKO BRUK powstała z myślą o tworzeniu dekoracyjnych 
powierzchni w zabudowie publicznej oraz prywatnej. Spełnia 
standardy budowlane zarówno w ciągach komunikacji pieszej jak 
i lekkiej komunikacji kołowej. Dzięki elementom dystansowym, 
niewidocznym po zaspoinowaniu, powierzchnia wyłożona kostką 
EKO BRUK staje się biologicznie czynna tzn. przepuszczalna dla 
wody opadowej. Zastosowanie różnego rodzaju wypełnienia 
przestrzeni między kostkami pozwala z niej tworzyć powierzchnie 
ozdobne lub trawiaste.

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

Ekologiczny styl Kolorystyka

200 × 200 × 80

Płyty tarasowe

Kształty i wymiaryWzornik kolorów  

patrz str. 4–5
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Neo

Inspiracje biorą się z natury, kultury i mody. To one w każdym 
z nas wyzwalają chęć tworzenia. Kostka NEO umożliwia każdemu 
kreowanie dowolnej aranżacji i realizacje swojej wizji. Dzięki 
prostemu wykończeniu bez fugi i trzem elementom wchodzącym 
w skład systemu stworzono kostkę, której wygląd jest 
ponadczasowy. Idealnie pasuje do różnych stylów od klasycznego 
do nowoczesnego. 70 × 140 × 60 140 × 140 × 60

210 × 140 × 60

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Kostka dekoracyjna

Nowoczesna Elegancka Oryginalna Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka / płukana bez fazy 11 ok. 1,45

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

• antracyt

• biały

• piaskowy

• granit

Płukana:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara
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Lunga

Kolekcja wydłużonych kostek wpisze się idealnie w otoczenie 
budynków o nowoczesnych kształtach. Dzięki swojej długości 
kostki optycznie powiększają aranżowaną powierzchnię dlatego 
doskonale nadają się na nawierzchnie wokół posesji, do ogrodów 
lub na taras.

250 × 170 × 60 333 × 170 × 60

417 × 170 × 60

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

• antracyt

• biały

Monocolor:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

Kostka dekoracyjna

Włoski styl Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka bez fazy 10,2 ok. 1,27

6 gładka mikrofaza 10,2 ok. 1,27

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5
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Ligio

Spójne ze sobą rozmiary płyt LIGIO sprawdzą się wszędzie tam, 
gdzie nawierzchnie poddane są zwiększonemu obciążeniu 
eksploatacyjnemu przy potrzebie zastosowania dużego formatu. 
To idealny zestaw trzech płyt znakomicie prezentujących się 
w przestrzeni miejskiej zastępując klasyczne, przestarzałe 
i nadszarpnięte czasem materiały nowoczesną i nietuzinkową 
kolorystyką oraz wytrzymałością. 200 × 400 × 60

600 × 400 × 60

Monocolor:

• antracyt

• biały

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

Płyty tarasowe

Uniwersalność w dużym formacie Kształty i wymiaryKolorystyka

400 × 400 × 60

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka bez fazy 12 ok. 1,58

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5
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Akropol

Wyróżniającą cechą kostki AKROPOL jest jej delikatna, falista 
faktura, a mikrofaza w wykończeniu zdecydowanie zwiększa 
komfort jej użytkowania. Dzięki swojej oryginalnej stylistyce 
kostka AKROPOL ozdobi każdą posesję. Doskonale prezentuje się 
na ogrodowych ścieżkach, tarasach, czy podjazdach zachwycając 
niejednego przechodnia.

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Klasyczna i szlachetna  
powierzchnia Kolorystyka

104 × 139 × 60 / 80 122 × 139 × 60 / 80

192 × 139 × 60 / 80 209 × 139 × 60 / 80

139 × 139 × 60 / 80 157 × 139 × 60 / 80

174 × 139 × 60 / 80

Kostka dekoracyjna

Kształty i wymiary

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka / płukana mikrofaza 11,74 ok. 1,50

8 gładka / płukana mikrofaza 9,6 ok. 1,71

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

• antracyt

• biały

• piaskowy

• granit

Płukana:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

2726
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Portillo

Kostka PORTILLO to połączenie nowoczesności i ponadczasowej 
elegancji. Doskonale sprawdzi się przy posesjach prywatnych, 
ale dzięki swojej klasie również w miejscach reprezentacyjnych. 
Dostępność kostki w wielu rozmiarach, to szansa na stworzenie 
oryginalnych wzorów, które dodatkowo uatrakcyjnią teren posesji.

53 × 73 × 91 × 60 63 × 83 × 91  × 60 73 × 93 × 91  × 60

83 × 103 × 91 × 60 93 × 113 × 91 × 60

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Kostka dekoracyjna

Funkcjonalność i nowoczesność Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka / płukana bez fazy 11,46 ok. 1,46

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

• antracyt

• biały

• piaskowy

• granit

Płukana:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara
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Grenada

Kostka GRENADA dzięki swojej nieregularnej powierzchni 
przywodzi na myśl stary bruk. Sprawdza się jako staranne i trwałe 
wykończenie miejskich chodników, jak i dużych powierzchni 
parkingowych. Grubość kostki umożliwia jej użytkowanie przez 
pojazdy o większym tonażu. Wielość kształtów i wymiarów kostki 
daje szerokie możliwości tworzenia różnych wzorów.

65 × 131 × 80 131 × 131 × 80 156 × 131 × 80

191 × 131 × 80 216 × 131 × 80

Standard:

• antracyt

• szary

• antracyt

• biały

• granit

Płukana:

Kostka dekoracyjna

Staranne, trwałe wykończenie Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

8 gładka / płukana bez fazy 8,65 ok. 1,54

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5
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Nostalit

Kształt kostki NOSTALIT nawiązuje do estetyki dawnych 
rynków brukowanych kostką granitową, tzw. kocich łbów. 
Jej cechą charakterystyczną są zaokrąglone krawędzie 
między powierzchnią czołową a boczną. Gładka powierzchnia 
kostki i dokładnie przylegające do siebie boki nadają jej 
ciekawy charakter.

88 × 118 × 60 118 × 118 × 60

118 × 178 × 60

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Kostka dekoracyjna

Naturalny, tradycyjny styl Kształty i wymiaryKolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka / płukana bez fazy 11,98 ok. 1,53

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

• antracyt

• biały

• piaskowy

• granit

Płukana:

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara
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City Line

Nowoczesny design i szlachetny minimalizm to idealne 
rozwiązanie aranżacyjne, szczególnie w przestrzeniach 
miejskich. Przeznaczona dla osób, ceniących sobie 
uniwersalizm ale także prostotę, która niewątpliwie dopełni 
niejedno otoczenie. Doskonale sprawdzi się na podjazdach, 
chodnikach i przydomowych ścieżkach.

Standard:

• antracyt

• szary

Urbanistyczne możliwości Kolorystyka

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

8 gładka mikrofaza 10,48 ok. 1,68

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

Colormix:

Monocolor:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

• biały

200 × 300 × 80

Kształty i wymiary

3534
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Stopnie schodowe, które charakteryzują się niezwykłą
trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne.
Dzięki swojej modułowości są łatwe w zabudowie
i tworzą eleganckie przywitanie na wejściu do domu,
na przydomowym tarasie czy jako schody ogrodowe.
Dostępna paleta kolorów pozwala na perfekcyjne
połączenie z kostkami, płytami i obrzeżami
dekoracyjnymi z kolekcji BRUK Premium.

Nowocześnie i stylowo Kolorystyka Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

Standard:

• brązowy • antracyt

• biały

Monocolor:

Colormix:

• luna

• malibu
1000 × 350 × 150

Stopnie schodowe

Kształty i wymiary

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

15 gładka mikrofaza 12 ok. 1,4

Ariba  
– stopień  
schodowy
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Ogrodzenie betonowe gładkie to ekskluzywny produkt 
o unikalnej powierzchni, który doskonale współgra 
z nowoczesnym budownictwem i pozwala stworzyć ciekawe 
ogrodzenie. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, 
którzy cenią sobie minimalizm i piękno w swoim otoczeniu. 
Prosty i szybki montaż, najwyższa jakość oraz wytrzymałość 
to niewątpliwe atuty.

Monocolor:

• antracyt

• biały

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

• sahara

Minimalizm i piękno Kolorystyka

Ogrodzenia
Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

1000 × 200 × 200

500 × 200 × 50

System ogrodzeniowy

Kształty i wymiary

500 × 200 × 200 1000 × 200 × 80

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

bloczek (50 × 20 × 20) gładka mikrofaza 50 ok. 1,25

bloczek (100 × 20 × 20) gładka mikrofaza 25 ok. 1,19

daszek (50 × 20 × 5) gładka faza 100 ok. 1,13

daszek (100 × 20 × 8) gładka faza 40 ok. 1,44
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480 × 280 × 80

Monocolor:

• biały

Standard:

• antracyt

• brązowy

• szary

Obrzeże dekoracyjne Quadro

Obrzeże dekoracyjne Trio

Kolorystyka

500 × 280 × 80

Obrzeża 
i krawężniki

Dostępne tylko 
w kolorystyce 
standard

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

100 × 124 × 300

400 × 160 × 100 400 × 110

Standard:

• antracyt

• brązowy

• szary

Colormix:

• czekolada

• karmel

• kolory jesieni

• latte

• luna

• malibu

Krawężniki

Krawężnik dekoracyjny

Palisada Nostalit Palisada okrągła

Kolorystyka

100 / 75 × 124 × 300 75 / 100 × 124 × 300
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Ta masywna kostka o stałym układzie geometrycznym 
sprawdza się przy tworzeniu dużych powierzchni parkingowych, 
dróg osiedlowych, placów manewrowych czy podjazdów do 
supermarketów. Kostka BEHATON daje możliwość tworzenia 
oznaczeń poziomych na jezdniach czy parkingach a dostępność 
kostki w formie połówek i krańcówek znacznie przyspiesza prace 
przy jej układaniu.

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Kolorystyka

Behaton
Najwyższa trwałość Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

200 × 162 × 60 / 80 / 100

100 × 162 × 80

Kostka przemysłowa

Kształty i wymiary

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka faza 11,44 ok. 1,46

8 gładka faza / bez fazy  /  
mikrofaza 9,36 ok. 1,67

8 połówki gładka faza / bez fazy 8,82 ok. 1,57

8 krańcówki gładka faza / bez fazy 9,72 ok. 1,72

10 gładka bez fazy 7,28 ok. 1,62

200 × 162 × 80
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Kostka ta cieszy się niezwykłą popularnością w krajach takich 
jak Niemcy, Holandia i Austria, gdzie najczęściej układana jest na 
parkingach i stacjach benzynowych. Klasyczna i minimalistyczna 
forma cegły daje wiele możliwości kompozycyjnych.

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

• żółty

Klasyka i minimalizm Kolorystyka

Holland
Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

100 × 100 × 60 / 80

Kostka przemysłowa

Kształty i wymiary

Grubość [cm] Faktura Wykończenie Ilość sztuk lub m2 
na palecie Waga palety [T]

6 gładka faza 11,88 ok. 1,52

8 gładka faza / bez fazy  / 
mikrofaza 9,72 ok. 1,71

8 integracyjna z wypustkami faza 9,72 ok. 1,72

100 × 200 × 60 / 80

44 45



bruksa.plbruksa.pl

220 / 300 × 150 × 1000 220 / 300 × 200 × 1000

150 × 220 × 1000

500 × 330 × 200 / 180

Krawężnik skośny

Krawężnik najazdowy

Ściek drogowy trójkątny

200 × 220 × 1000

Standard:

• antracyt

• szary

Kolorystyka

600 × 500 × 150

Ściek drogowy korytkowy

Krawężniki

Dostępne tylko 
w kolorze szarym

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

R1

150 × 300 × 780

150 × 300 × 1000

R3

150 × 300 × 780

150 × 300 × 500

Krawężniki

Krawężnik łukowy

Krawężnik betonowy

R2

150 × 300 × 780

200 × 300 × 1000

R5

150 × 300 × 780

200 × 300 × 500
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Opornik betonowy

Obrzeża

60 × 200 × 1000

120 × 250 × 1000

Obrzeża

80 × 250 × 1000

200 × 400 × 1000

80 × 300 × 1000

Standard:

• antracyt

• brązowy

• czerwony

• szary

Kolorystyka

Dostępne tylko 
w kolorze szarym

Wzornik kolorów  

patrz str. 4–5

350 × 350 × 60

400 × 600 × 80

Płyta chodnikowa

Ażur

500 × 500 × 70

400 × 600 × 100

155 / 445 × 500 × 580

Płotek naprowadzający

Betonowy płotek naprowadzający stosowany jest 
w budownictwie inżynieryjnym w celu wykonania
wygrodzeń, jako zabezpieczenie przed 
przedostawaniem się herpetofauny w obręb drogi 
oraz jako naprowadzenie do przejść dla zwierząt.

Płyty i ażury

Dostępny tylko 
w kolorze szarym

Standard:

• antracyt

• szary

Kolorystyka
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Jesteśmy jednym z czołowych i cenionych polskich 
producentów prefabrykatów betonowych. Od roku 2007 
bazując na najnowszych technologiach dostarczamy na rynek 
krajowy i rynki zagraniczne najwyższej jakości elementy 
betonowe dla budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. 
Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych wyrobów oraz 
profesjonalnego podejścia są uzyskane certyfikaty, a także 
stale rosnące grono zadowolonych klientów.

Zrealizujemy każde zlecenie, bez względu na wielkość i tonaż 
prefabrykatu. Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie na każdym 
etapie realizowanej inwestycji.

Doświadczenie

Specjalistyczne prefabrykaty 
betonowe dla budownictwa

Prefabrykaty

Stosowanie prefabrykacji minimalizuje dodatkowe nakłady pracy na budowie, 
eliminuje potrzebę budowy szalunków oraz ogranicza magazynowanie materiałów 
na placu budowy.

Zastosowanie nowoczesnych technologii gwarantuje uzyskanie gładkiej 
powierzchni elementu betonowego.

Zastosowanie gotowych prefabrykatów przyspiesza realizacje budowlane,
znacznie obniża koszty robocizny oraz gwarantuje wysoką jakość.

oraz każde inne zgodne z wytycznymi 
zleceniodawcy.

Elementy prefabrykowane dostosowujemy
do potrzeb klienta uwzględniając różne systemy:

SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI INWESTYCJI

WYSOKA PRECYZJA WYKONANYCH ELEMENTÓW

OBNIŻENIE KOSZTÓW INWESTYCJI

• mocowań poręczy

• odwodnień

• tłumienia drgań

 
Prefabrykaty

5150



bruksa.pl

Prefabrykowane żelbetowe płyty drogowo-torowe do stosowania 
w zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej, produkowane 
są jako płyty typu JB-T i przystosowane są do torów o rozstawie 
szyn 1435 mm oraz jako płyty typu JB-W przystosowane do 
torów o rozstawie szyn 1000 mm Wszystkie płyty występują 
w grubości 40 cm, 35 cm oraz 30 cm. Produkowane są w czterech 
podstawowych długościach: 1000mm, 1500 mm, 3000mm oraz 
4000 mm.

Zarówno w przypadku płyt torowych jak i międzytorza, występują 
płyty specjalne (kablowe, odwodnieniowe, z wbudowanym 
włazem żeliwnym).

Do zabudowy na łukach o promieniu R<60m przeznaczone są 
płyty trapezowe o długości 0,67m i 1,0m  

Prefabrykowane płyty tramwajowe  
produkowane są jako:

• torowe – przeznaczone do zamocowania w nich szyn

• międzytorza – przeznaczone do zabudowy w międzytorzu

Płyta  
drogowo-torowa

W zależności od specyfiki danej realizacji, możliwe są kombinacje wyżej 
wymienionych typów płyt standardowych oraz wykonanie każdej płyty o innej, 
niż standardowej długości.

Płyty drogowo-torowe wykończone są w sposób, który zapewni odpowiednią 
szorstkość powierzchni.

W szczególnych przypadkach, możliwe jest zastosowanie innych matryc, 
które pozwolą na nadanie powierzchniom płyt dowolnej faktury, zgodnie ze 
specyfikacją zamówienia: np. romb, kostka brukowa, itp.”

5352



Nasze 
produkty

budownictwo 
przemysłowe

• podwaliny

• ściany oporowe

• ścianki peronowe

• stopy fundamentowe

• lego bloki

• płyty drogowe

• schody skarpowe

• belki

• ściany

Prefabrykaty

 
Certyfikaty

Zaufali nam

• biegi schodowe proste i zabiegowe

• biegi schodowe z jednym  

i dwoma spocznikami

• biegi schodowe pozytyw i negatyw

• podesty

• ściany PPOŻ

• płyty balkonowe

• szyby windowe

• belki

• ściany, ściany z otworami  

drzwiowymi i okiennymi

budownictwo 
mieszkalne, biurowe
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Realizacje

Warszawa – Złota 83

Ocean Office Park – Kraków 
– Pana Tadeusza

Wrocław – Jaskółcza

Poznań

Wrocław – Legnicka

Kraków – os. Górka Narodowa

Poczdam

Quorum – Wrocław 
– Gen. Sikorskiego

Berlin

Katowice Szybowcowa

Poznań – Dmowskiego

Kraków – Walerego Sławka

Punkty 
sprzedaży

5756



Wykonujemy niestandardowe prefabrykaty według  
indywidualnego projektu inwestora

1. Produkowana w zakładzie kostka brukowa oraz galanteria betonowa jest wyrobem 
budowlanym. Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku,  
który spełnia wymagania norm polskich i europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340. 

2. Do każdego wyrobu wystawiane są Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne  
na żądanie klienta.

3. Wszystkie wyroby dostarczane do klienta są oznakowane i posiadają odpowiednią etykietę 
potwierdzającą parametry zamówionych materiałów.

4. Deklarowane parametry techniczne i eksploatacyjne podawane każdorazowo na etykiecie 
oraz na DWU, są osiągane przez wyroby betonowe po upływie 28 dni od daty ich produkcji.

5. Używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się przy 
zachowaniu odpowiedniego stężenia i po wcześniejszej konsultacji z producentem.

6. Zastosowanie i eksploatacja wyrobów powinno być zgodne z zaleceniami producenta 
podanymi na etykiecie danego produktu. Montaż i zabudowa materiału powinna odbywać się 
zgodnie z instrukcją montażu producenta. Natomiast stosowanie wyrobów do celów innych 
niż ustalone przez producenta jest zabronione, ponadto nie stosowanie instrukcji montażu 
może doprowadzić do zniszczenia materiału i utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

Gwarantujemy, że wszystkie nasze produkty 
wykonane są z najwyższą starannością, według aktualnych 

norm, przy użyciu najnowszych materiałów i technologii. 
Szczegóły gwarancji oraz warunki sprzedaży 

znajdziesz na bruksa.pl

Poniżej wymienione cechy produktu są zgodne 
z wyżej wymienionymi normami europejskimi

i są uważane za nieistotne oraz nie stanowią wady  
wyrobu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:

Naloty wapienne (wykwity)

powstają na powierzchni kostki w wyniku procesów 
fizykochemicznych zachodzących podczas 

dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie 
jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne 

znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku 
znajdują się środki, które pozwalają usunąć wykwity 

z kostki już ułożonej.

niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne 
podczas wysychania kostki.

na górnej krawędzi wyrobów mogą występować 
tzw. wypływki, które wynikają z normalnej 

eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one 
już podczas układania i zagęszczania kostki, 

a całkowicie po krótkiej eksploatacji.

podczas transportu i pakowania, rozładunku 
i układania kostki mogą powstać pęknięcia, 

odpryski, rysy, otarcia powierzchni. Według badań 
przy załadunku i rozładunku za pomocą żurawi 

dopuszcza się do 2 % tego typu uszkodzeń, które 
należy uwzględnić przy zamówieniu, ponadto 

nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe 
w trakcie montażu.

(nawet tej samej partii produkcyjnej) nie zależą 
od producenta, a wpływ na nie mają następujące 
czynniki: jakość barwników, kolor cementu, kolor 

kruszyw, temperatura, warunki dojrzewania betonu 
oraz eksploatacji ułożonej kostki brukowej.

niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane 
procesem produkcji.

Włoskowate mikropęknięcia

Wypływki

Mechaniczne drobne uszkodzenia

Różnice w odcieniach kostek

Pory
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