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PŁYTY TARASOWE

MAESTRO GRANDE

PŁYTY POJEDYNCZE [cm]:
40x80; 60x60

gr. 3,8

LAMINO
®

PERLON®

biało-szary

szaro-siwy

TAR

TAR

dostępne w sieci
Bruk-Bet Design i APS



granit szary

granit czarny

60X60

60X60

60X60

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

PŁYTY POJEDYNCZE [cm]:
40x80; 60x60

PŁYTY TARASOWE

MAESTRO VIVO
gr. 3,8

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

szaro-stalowy

stalowo-szary otoczak

biało-szaro-granitowy

granit szary jasny

PŁYTY TARASOWE

MAESTRO SELECTO

PŁYTY POJEDYNCZE [cm]:
40x80; 60x60

gr. 3,8

dostępne w sieci
Bruk-Bet Design i APS

dostępne w sieci
Bruk-Bet Design i APS



PŁYTY TARASOWE

ROMANTICA®

PŁYTY POJEDYNCZE [cm]:
40x80

dolomit brązowy

antracytowy

dolomit szary ciemny

dolomit jasno kremowy

dolomit stalowy

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

TAR

dolomit szary jasny

szary

gr. 3,8



NAWIERZCHNIA

PŁYTY BRUKOWE

NOVATOR® SOLO

RUSTICAL®

PŁYTY POJEDYNCZE [cm]:
90x90; 60x90; 30x60

gr. 8

LAMINO
®

PERLON®

dioryt stalowy

dioryt szary jasny

granodioryt

TAR

TAR

TAR

60X90; 30X60



KOSTKI BRUKOWE

SYMFONIA®

KOSTKI BRUKOWE

KONTUR®

ZESTAW KOSTEK [cm]:
30x20; 20x20; 20x10; 10x10

ZESTAW KOSTEK [cm]:
10,4x13,9; 13,9x13,9; 17,4x13,9; 20,9x13,9

gr. 6

gr. 6

wapień dewoński

grafitowy

wapień muszlowy

szary

brąz kasztanowy

wapień szary

wapień muszlowy

TAR, RAC, KIE

TAR, RAC, KIE

TAR, RAC, KIE

TAR, RAC, KIE

TAR, KIE

TAR, KIE

TAR, KIE

KIE

KIE

wapień antracytowy

wapień dewoński



KOSTKI BRUKOWE

PROMENADA®

KOSTKI BRUKOWE

TETRA

ZESTAW KOSTEK [cm]:
35,9x23,9; 29,9x23,9; 17,9x23,9; 35,9x17,9; 
29,9x17,9; 23,9x17,9; 29,9x11,9; 23,9x11,9; 17,9x11,9

ZESTAW KOSTEK [cm]:
7x14; 10,5x14; 14x14; 17,5x14; 21x14

wapień dewoński

grafitowy

wapień muszlowy

wapień muszlowy

TAR, KIE

TAR, KIE

KIE

RAC

RAC

grafitowy

gr. 6,5

gr. 6

brekcja szaro-biała

TARPUSTAKI OGRODZENIOWE

GALANT UNI SPLIT®

PUSTAK [cm]:
40x20x20



PUSTAKI OGRODZENIOWE

CONTINENTAL

ASORTYMENT

UZUPEŁNIAJĄCY

PUSTAK [cm]:
50x22x20

SKRZYNKI NA LISTY
OŚWIETLENIE DO OGRODZEŃ

antracytowy

biały

jasnoszary

SKI

SKI

SKI

SKI

pastelowa harmonia



BRUK-BET STRONGBRUK-BET FILLER
Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do kle-
jenia pustaków i bloczków betonowych 
w zabudowie elementów ogrodzeniowych 
i murków ogrodowych. Zastosowanie do 
wszelkiego rodzaju prac remontowo bu-
dowlanych, gdzie wymagane jest stałe 
i silne połączenie elementów o porowatej 
lub nieporowatej powierzchni. 

Bruk-Bet FILLER przeznaczony jest do uszczelnienia, 
klejenia i fugowania daszków ogrodzeń betonowych 
oraz płyt z kamienia naturalnego. Nadaje się do ta-
kich powierzchni jak: beton, marmur, porcelana, 
drewno, aluminium (także lakierowane), stal, żela-
zo, płyty cementowe, tynki gipsowe, płyty poliure-
tanowe, styropian. 

Bruk-Bet STRONG to dwuskładnikowa, 
szybkoschnąca kotwa chemiczna, łaczą-
ca metale z betonem i kamieniem. Ce-
chuje ją wysoka wytrzymałość i twar-
dość spoiny oraz szybki czas wiązania.

BRUK-BET FIX



SILPORYT®

UNIWERSALNY SYPKI SORBENT

ZASTOSOWANIE

Stosowany do absorpcji wszystkich płynów 
(ropopochodnych, roztworów wodnych) 
wewnątrz i na zewnątrz powierzchni utwar-
dzonych. Jest niezastąpiony podczas ratow-
nictwa chemiczno-ekologicznego oraz przy 
usuwaniu wycieków na halach przemysło-
wych, w magazynach chemicznych, bazach 
paliwowych, stacjach paliw, garażach oraz 
w transporcie. 

Niski ciężar nasypowy i porowatość struktu-
ry sprawia, ze sorbent SILPORYT doskonale 
i szybko wchłania ciecz co potwierdzają ba-
dania laboratoryjne przeprowadzone metoda 
Westinghouse’a.

WŁAŚCIWOŚCI

• Kruszywo lekkie wapienno-piaskowe
• Produkt niepalny
• Niska gęstość nasypowa około 400 kg/m³
• Chłonność ponad 100%
• Bezzapachowy
• Kolor biały
• Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia

SPOSÓB UŻYCIA

Wysypywać produkt na wyciek do momen-
tu jego kompletnego pokrycia. Pozostawić 
na kilka minut. Następnie przemieszać roz-
sypany sorbent upewniając się, że całe za-
nieczyszczenie ma kontakt z granulatem. 
Pozostawić na kolejne 2 minuty. Oczyścić 
powierzchnię za pomocą szczotki.

Utylizacja pozyskanego produktu musi być 
zgodna z regulacjami eliminacji zanieczysz-
czeń zgodnie z ich naturą. Ich eliminacja 
musi spełniać wymogi aktualnych przepisów.



SILPORYT®

LEKKA PODSYPKA WYRÓWNUJĄCA

ZASTOSOWANIE

Do wylewek betonowych, elementów ja-
strychowych, suchych i mokrych systemów 
podłogowych, betonów lekkich, tynków. Do 
poziomowania wszystkich nachylonych lub 
nierównych podłóg rur i innych elementów. 
Zapewnia znaczne wytłumienie odgłosów 
uderzeń. Użyta w systemie podłogowym 
może poprawić ich tłumienie nawet o 25 dB.
Stanowi mocne, pozbawione spoin podłoże, 
które może przenosić duże obciążenia.

WŁAŚCIWOŚCI

• Kruszywo lekkie wapienno-piaskowe
• Uziarnienie 0-4 mm
• Mineralna: niepalna (klasa A1)
• Niska gęstość nasypowa około 400 kg/m³
• Współczynnik przewodzenia ciepła 
  [λ] 0,060 W/mK (wielkość obliczeniowa)
• Odporna na bakterie, insekty
• Bezzapachowa

SPOSÓB UŻYCIA

Utworzyć równoległe nasypy o szerokości ok. 
20 cm do potrzebnej wysokości. Odległość 
między nasypami ustalić według długości 
szablonu wyrównawczego. 

Rozsypać podsypkę wyrównującą pomiędzy 
nasypami i ściągać jej nadmiar. Zużycie: ok. 
10 l/m2 przy wysokości wysypania 10 mm. 
Minimalna wysokość podsypki wyrównują-
cej wynosi 10 mm. Maksymalna wysokość 
podsypki wyrównującej wynosi 100 mm (po-
mieszczenia mieszkalne). 

Na przykrytej podsypce można ułożyć każdy 
suchy jastrych. Proszę stosować się do zale-
ceń konkretnego producenta.



Bruk-Bet dom i otoczenie
Polub nasz profil na Facebooku

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA STRONIE:
www.bruk-bet.pl/produkty/oswietlenie-ogrodowe


