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bogaty wybór elementów o nowoczesnym designie i ró˝norodnej stylistyce -  
to atut firmy Drewbet® doceniony wÊród inwestorów i projektantów.

www.drewbet.pl

Seria granitów firmy Drewbet® doskonale sprawdzi si´ w towarzystwie elementów  
nowoczesnych spod znaku szkła i stali. Podczas gdy seria VintAge doda charakteru  
renomowanej kamienicy lub klimatycznej restauracji w stylu włoskim. Szlachetne bryły,  
o zdecydowanym charakterze b´dà prezentowały si´ Êwietnie na tle łagodnych form kostki. 
bezkształtnà postaç ceglanego budynku u˝ytkowego doskonale uzupe∏ni kostka przemys∏owa.

Jednym z najwa˝niejszych momentów w procesie projektowania domu  
jest aran˝acja jego otoczenia. Odpowiedni dobór stylistyki materiału  
do charakteru bryły cz´sto stanowi o sukcesie całego projektu,
a jakoÊç elementów wykoƒczeniowych o jego estetyce.

Twojej przestrzeni
PIĘKNO
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• jedna z najszerszych ofert na rynku 
 kompletnych rozwiàzaƒ przydomowych 
• du˝a ró˝norodnoÊç powierzchni kostek  
 od szlachetnych płukanych po przemysłowe
• faktury w szerokim zakresie uziarnienia
• nowoczesny design i kolorystyka
• ciekawa stylistyka od Vintage po Industrial
• wysokie parametry odpornoÊciowe  
• komfort wieloletniego u˝ytkowania
• mo˝liwoÊç łàczenia elementów ró˝nych serii
• korespondujàce w odcieniach elementy  
 galanterii betonowej
• gotowe rozwiàzania dostosowane do zasobnoÊci  
 portfela inwestora
 

 

Piękno i technologia
Od 1999 roku firma DReWBET® na nowoczesnych liniach technologicznych tworzy, przy pomocy wykwalifikowanej kadry pracowników i 
projektantów, wyjàtkowe rozwiàzania na pograniczu sztuki budowlanej i u˝ytkowego designu. DReWBET® dostarcza profesjonalne 
i kompleksowe rozwiàzania w zakresie zagospodarowania przestrzeni architektonicznej, ogrodów i posesji prywatnych jak równie˝ 
ró˝nego rodzaju obiektów u˝ytecznoÊci publicznej. Wysoka jakoÊç gwarantuje długi okres u˝ytkowania, a wzornictwo dostosowane jest 
do panujàcych w architekturze trendów.

Wytyczamy nowe ścieżki
koStka BRUkoWa

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

o FiRMie 2
 DReWBET® PRoJekt gRatiS* 4
 logiStYka i tRanSPoRt 6
DoRaDZtWo 7
 

DReWBET® HOME 
koStki DekoRacYJne
SZlachetne PŁUkane 
MelanŻe 
ŚRUtoWane 
Vintage 

DReWBET® HOME  StanDaRD 
koStki DekoRacYJne
koloRY StanDaRDoWe 

koStki PRZeMYSŁoWe  
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W trakcie cyklu produkcyjnego nasze wyroby 
poddawane sà specjalnym procesom obróbki  
i uszlachetniania betonu. Szeroka paleta barw, 
kształtów oraz zastosowanie ró˝norodnych 
kruszyw sprawia, ˝e nawierzchnie wykonane 
z kostki brukowej dajà nieskoƒczenie wiele 
mo˝liwoÊci aran˝acji otoczenia. 

Nowoczesne linie technologiczne firmy Schlosser, Techmatik, 
wykwalifikowana kadra oraz zastosowanie surowców najwy˝szej jakoÊci  
to standard proponowany od lat przez firm´ DReWBET®.

pod stałą kontrolą
JakoŚĆ

www.drewbet.pl
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Solidny Partner
Firma DReWBET® posiada w całej Polsce rozległà sieç partnerskich punktów dystrybucyjnych, którà łàczy doskonała obsługa logistyczna. 
W ofercie partnerów znaleêç mo˝na kompleksowe i indywidualne rozwiàzania, obejmujàce nie tylko bogaty wybór produktów i galanterii 
betonowej, ale równie˝ doradztwo techniczne i pomoc projektantów. Firma dba o atrakcyjnoÊç swojej oferty co roku wprowadzajàc  
nowe produkty. Dołàcz do nas! Szczegóły na stronie www.drewbet.pl.

Zakład nr 2

naturalne otoczenie jakości
o FiRMie

 

Produkowana kostka brukowa i galanteria betonowa 
spełnia wymagania norm europejskich: 
PN-EN1338; PN-EN1339; PN-EN1340; PN-B-19306(U). 
PN-EN 206

Nasze wyroby spełniajà najwy˝sze wymagania jakoÊciowe 
oraz podlegajà ciàgłej kontroli w zakładowym laboratorium, 
zgodnie z normami Unii Europejskiej.

Firma DReWBET® Sp. J. (zakład nr 1) rozpocz´ła swojà 
działalnoÊç w bran˝y wyrobów betonowych w 1995 r. 
jako producent ogrodzeƒ betonowych oraz ogrodzeƒ 
drewnianych. DoÊwiadczenie zdobywane przez lata 
sprawiło, ˝e DReWBET® jest najwi´kszà firmà w Polsce, 
zajmujàcà si´ produkcjà szerokiej gamy opatentowa-
nych ogrodzeƒ systemowych, panelowych i łupanych. 
W 2000 roku powstał nowoczesny zakład nr 2, który 
rozszerzył asortyment wyrobów firmy DReWBET®  
o wysokogatunkowà kostk´ brukowà oraz galanteri´ 
betonowà. Wychodzàc naprzeciw rosnàcemu  
zapotrzebowaniu rynku na zewn´trzne elementy  
dekoracyjne otoczenia, corocznie wprowadzamy  
do swojej oferty nowe i oryginalne produkty. 

o FiRMie

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów firma DReWBET®
uruchomiła specjalistyczny dział zajmujący się profesjonalnym 
zagospodarowaniem i aranżacją terenu. Zespół doświadczonych specjalistów 
wykonuje koncepcje architektoniczne otoczenia dla wszystkich typów 
budynków przy wykorzystaniu całej oferty firmy DReWBET® z zachowaniem 
najnowszych trendów i standardów. 
Dla zwizualizowania potrzeb i oczekiwań klientów względem wyglądu 
otoczenia oraz oszacowania pełnej wielkości zamówienia - firma DReWBET®
zagwarantowała swoim klientom komfort swobodnego projektowania 
oferując trzy odmiany koncepcji architektonicznych. 
Szczegóły dostępne na www.drewbet.pl

W zakres projektu wchodzà:
Zwymiarowany rzut (projekt nawierzchni, 
szczegó∏y techniczne, układ modułów). 
Kolorystyka, asortyment u˝ytych produktów.
Zestawienie iloÊciowe.
Specyfikacja materia∏owa.

Projekt powstaje w oparciu wyłàcznie o nasze 
firmowe produkty.

Jakość naszych produktów 
oraz najlepsze w branży 
rozwiązania poparte naszym 
projektem to klucz do 
sukcesu Twojej inwestycji.

BEST SOLUTION 
& QUALLITY

PRoJekt gRatiS*

www.drewbet.pl

 
Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktów typu płuKanego, 
śrutowanego, poStarzanego oraz melanżu KoloryStycznego  a takz

. 
e KOSTKI

StandardoweJ powyżej 150 m2 z uwzględnieniem galanterii dekoracyjnej. projekty dla 
materiałów typu cIty InduStrIeS rozpatrywane są indywidualnie 
po wcześniejszym kontakcie z biurem projektowym. Szczegóły oraz formularz zamówienia 
dostępny jest na stronach 187-188 oraz www.drewbet.pl
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okiem profesjonalisty
PRoJekt

*AKTUALNE WARUNKI WYKONANIA KONCEPCJI 
ARCHITEKTONICZNYCH DOST¢PNE NA WWW.DREWBET.PL

Przed wizytà w naszej firmie prosimy o telefoniczny kontakt 
i przygotowanie materiałów dotyczàcych parametrów działki:  
plan zagospodarowania terenu, rzuty budynków istniejàcych, zdj´cia, 
itp. 

JeÊli nie posiadajà Paƒstwo aktualnej dokumentacji działki nasz 
przedstawiciel przeprowadzi dla Paƒstwa inwentaryzacj´ terenu 
i przedstawi w formie graficznej propozycj´ jego zagospodarowania.

Kontakt do biura projektowego:
tel. 695-056-691 / 695-056-692
tel. 34-317-39-97 lub 98 wew. 20 lub 39

Tworzàc nasze projekty nawierzchni zwracamy szczególnà uwag´ na zachowanie specyfiki otoczenia oraz preferencje i gust Klienta. 
Pozwala to na sprawdzenie zgodnoÊci wizji z efektami przysz∏ej realizacji ju˝ na wczesnym etapie inwestycji. Zapraszamy do kontaktu!

na miarę twoich potrzeb

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

Pi´kne otoczenie domu wymaga nie tylko wyobraêni, 
ale równie˝ fachowej wiedzy oraz umiej´tnoÊci. 
Dla nas ka˝dy projekt to indywidualne wyzwanie 
artystyczne. Staramy si´ by efekty pracy projektantów 
by∏y jak najbardziej satysfakcjonujàce dla naszych 
Klientów.
Dbamy by w naszych propozycjach zachowana by∏a 
najwy˝sza jakoÊç us∏ugi projektowej. Sam projekt 
przy zamówieniu powy˝ej 150 m2 kostki brukowej
DReWBET® z serii z SerII płuKaneJ, śrutowaneJ, 
VIntage, złoteJ JeSIenI, melanżu 
KoloryStycznego oraz Standardu   jest gratIS*
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zawsze na czas

 

Przy zakupie kostki brukowej firma DReWBET® 
oferuje swoim Klientom mo˝liwoÊç dowozu 
swoich produktów pod podany adres. 
Pozwala to na znaczne skrócenie czasu  
realizacji Paƒstwa zamówienia.

Aby sprawnie i na czas dostarczyç naszym Klientom zakupione u nas materiały brukarskie  
oraz zaopatrzyç prowadzone przez nas inwestycje, dysponujemy specjalistycznym sprz´tem  
do przewozu i rozładunku wyrobów betonowych paletowanych.  

Dla Paƒstwa wygody firma DReWBET® dysponuje nowoczesnà flotà specjalistycznych samochodów 
ci´˝arowych, samorozładowawczych z HDS-ami o mo˝liwoÊci przewozu do 24 ton.

DoStaWa

www.drewbet.pl
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Wieloletnie doÊwiadczenie w zakresie produkcji, 
sprzeda˝y oraz aran˝acji kostki brukowej pozwala 
firmie DReWBET® zapewniç swoim klientom fachowe 
doradztwo, jak równie˝ profesjonalnà obsług´ 
inwestycji. Atutem firmy DReWBET® jest szeroka  
wiedza na temat kostki brukowej i jej aran˝acji,  
którà ch´tnie dzielimy si´,  proponujàc naszym  
klientom artystyczne i klasyczne projekty realizacji. 
Wyprzedzamy naszà konkurencj´ pod wieloma 
wzgl´dami. Bogactwo kolorów i kształtów naszych 
projektów brukarskich jest na najwy˝szym mo˝liwym 
poziomie.

 

ZaWSZe BliSko cieBie
Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà szczegółowà ofertà oraz nawiàzania kontaktu z przedstawicielami naszej firmy.  
Z przyjemnoÊcià udzielimy wyczerpujàcych odpowiedzi na wszelkie zadane nam pytania, a tak˝e doradzimy i zaproponujemy  
najkorzystniejsze dla Paƒstwa warunki współpracy. Firma DReWBET® dysponuje wykwalifikowanà kadrà przedstawicieli handlowych, 
którzy sà do Paƒstwa dyspozycji. Na ˝yczenie, przedstawiciele regionalni zło˝à ofert´ bezpoÊrednio u Paƒstwa.  
Wieloletnie doÊwiadczenie w bran˝y, pozwala na słu˝enie naszym Klientom rzetelnà radà i pomocà.

Profesjonalna obsługa
DoRaDZtWo

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

przedStawIcIele regIonalnI:

Âlàskie, Małopolskie
tel. 519-676-998
tel. 609-055-150
Opolskie, DolnoÊlàskie
tel. 609-055-160
tel. 697-977-205

Âlàskie, Łódzkie, Wielkopolskie
tel. 609-492-101
Âwi´tokrzyskie, Âlàskie, Łódzkie
tel. 695-056-690
Âlàskie, Małopolskie
tel. 695-091-603
Âlàskie, Opolskie, DolnoÊlàskie
tel. 605-842-557 
Łódzkie
tel. 725-224-435 
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Powstajàca w procesie płukania kostka brukowa charakteryzuje  
si´ przepi´knà, przypominajàcà naturalny kamieƒ, struktur´. 
Wykorzystywane do produkcji kruszywo granitowe oraz bazaltowe nadaje 
kostce betonowej zwi´kszonà wytrzymałoÊç i gwarancj´ wieloletniego 
u˝ytkowania. Tego typu wyroby nadajà otoczeniu niepowtarzalny,  
elegancki charakter. Rewelacyjnie komponujà si´ z ka˝dym ogrodem  
podkreÊlajàc indywidualny charakter posesji. 

Jakość dla wymagających

www.drewbet.pl
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Nowoczesna technologia
W unikalnej technologii płukania wykorzystywana jest wielokrotnie 
woda w obiegu zamkni´tym, dzi´ki czemu proces jest przyjazny 
Êrodowisku i bardziej oszcz´dny. 
Technologia płukania kostki betonowej polega na nawil˝aniu 
wst´pnym warstwy wyrobów, wymyciu szlamy cementowej  
z warstw przypowierzchniowych, wypłukaniu wymytego materiału, 
płukaniu do czysta powierzchni betonu licowego oraz suszeniu.  
Z technologià płukania kostki betonowej nierozerwalnie zwiàzany  
jest innowacyjny system oczyszczania i odzysku wody.

Procesowi płukania poddawane sà kostki brukowe DReWBET® z serii:

granIt 
maltaŃSKa
SycylIJSKa
Sonata
cypryJSKa 
SyStem Holland 100 x 100,  200 x 200,  200 x 100
SyStem Holland BIg 125 x 125,  250 x 250,  250 x 125
płytKa cHodnIKowa 350 x 350

 
PŁUkane

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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Kostka DReWBET® granIt to technologiczna 
odpowiedê na zapotrzebowanie rynku.  
Doskonale spe∏nia wszelkie oczekiwania  
estetyczne najbardziej wyrafinowanych  
gustów naszych Klientów. 

www.drewbet.pl
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gRanit
gR.40, gR.60, gR.80 [mm]

Kostka DReWBET® granIt to dwuwarstwowa kostka brukowa z wierzchnià warstwà ze szlachetnego kruszywa naturalnego.  
W skomplikowanym procesie technologicznym uzyskujemy kostk´ do złudzenia przypominajàcà kamieƒ naturalny przy zachowaniu 
równej i funkcjonalnej nawierzchni. DReWBET® granIt to układ pi´ciu kostek trapezowych o ró˝nych wielkoÊciach, dajàcy 
nieograniczone mo˝liwoÊci aran˝acji. Nawierzchnie wykonane z kostki DReWBET® granIt cechujà si´ wyjàtkowà estetykà 
i ponadczasowà formà.

granIt

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

STRUKTURA 
PŁUKANA

 
PŁUkane

Kostka brukowa DReWBET® granIt płuKany
wyst´puje w pi´ciu rozmiarach i w trzech gruboÊciach.

91

113 102 91

91

80 69

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 
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Kostka DReWBET® granIt produkowana jest 
w nowoczesnej technologii, dzi´ki czemu jest bardzo 
trwała. Kostka granitowa jest bezpieczna dla otoczenia 
poniewa˝ posiada wszelkie normy i atesty dopuszczajàce 
do u˝ytku.

www.drewbet.pl
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gRanit
gR.40, gR.60, gR.80 [mm]

 
PŁUkane

Kostka DReWBET® granIt to doskona∏e rozwiàzanie  
na zagospodarowanie przestrzeni i uzyskanie bardzo  
g∏adkiej, niemal˝e jednolitej powierzchni. 

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

STRUKTURA 
PŁUKANA

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

gRanit PŁUkanY BiaŁY gRanit PŁUkanY SZaRY gRanit PŁUkanY gRaFitoWY gRanit PŁUkanY cZeRWonY

gRanit PŁUkanY ŻÓŁtY gRanit PŁUkanY PiaSkoWY gRanit PŁUkanY PoMaRaŃcZoWY gRanit PŁUkanY cieMnoBRĄZoWY

www.drewbet.pl
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gRanit
gR.40, gR.60, gR.80 [mm]

 
PŁUkane

Najwa˝niejszym momentem w procesie projektowania domu jest aran˝acja jego otoczenia. Odpowiedni dobór stylistyki materiału
do charakteru bryły cz´sto stanowi o sukcesie całego projektu. Ró˝norodnoÊç kolorów kostki uzyskanych dzi´ki zastosowaniu 
naturalnych, frakcjonowanych kruszyw oraz specyfika formy kostki DReWBET® granIt, daje nam nieograniczone mo˝liwoÊci aran˝acji 
w projektowaniu najbli˝szego otoczenia.

granIt

gR.80

113 102 91 80 69

91

20 26 24 34 36

1,05

10

10,5

DługoÊç [mm] 80 69

SzerokoÊç [mm]

DReWBET® granIt gR.40 [mm]

113 102 91

91

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

20 26 24 34 36

1,05

14

14,70

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® granIt 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

STRUKTURA 
PŁUKANA

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

gR.60

113 102 91 80 69

91

20 26 24 34 36

1,05

12

12,6
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Kostka DReWBET® maltaŃSKa  
dzi´ki swojej łagodnej w odbiorze formie, 
doskonale łàczy si´ z naturalnymi materiałami 
oraz estetycznie z płytkami ceramicznymi.

www.drewbet.pl
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MaltaŃSka gR.40, gR.60 [mm]

Zło˝ona z siedmiu elementów kostka DReWBET® maltaŃSKa to układanka o nieregularnej kraw´dzi, która uatrakcyjni form´ nawet  
najbardziej monotonnego fragmentu przestrzeni. Bogata we wzory i form´, w łagodny sposób przełamie ka˝dy klasyczny sposób 
aran˝acji komunikacji zewn´trznej. Jej niezwykły kształt zachwyci ka˝dego mnogoÊcià rozwiàzaƒ aran˝acyjnych na jakie pozwala. 
Doskonale dobrane wymiary idealnie skomponujà si´ z nowoczesnymi formami architektonicznymi. 
Bogata kolorystyka modelu tej kostki znajdzie zastosowanie w wielu stylach wspó∏czesnego budownictwa.

maltaŃSKa

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

STRUKTURA 
PŁUKANA

 
PŁUkane

Kostka brukowa DReWBET® maltaŃSKa
wyst´puje w siedmiu rozmiarach i w dwóch gruboÊciach. 

139

139

104121,5139156,5

174191,5209

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 
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MaltaŃSka PŁUkana BiaŁa MaltaŃSka PŁUkana SZaRa MaltaŃSka PŁUkana gRaFitoWa MaltaŃSka PŁUkana cZeRWona

Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

MaltaŃSka PŁUkana ŻÓŁta MaltaŃSka PŁUkana PiaSkoWa MaltaŃSka PŁUkana  
PoMaRaŃcZoWa

MaltaŃSka PŁUkana 
cieMnoBRĄZoWa

www.drewbet.pl
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MaltaŃSka gR.40, gR.60 [mm]  
PŁUkane

DługoÊç [mm]

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

49

1,067

15

16,01

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® maltaŃSKa  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

Gama oÊmiu niezwykle naturalnych odcieni jak 
i siedmioelementowa forma kostki stwarza nieograniczone 
mo˝liwoÊci projektowo-aran˝acyjne.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

STRUKTURA 
PŁUKANA

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 

 

 

121,5 104139

DReWBET® maltaŃSKa gR.40 [mm] GR. 60 [mm]

209 191,5 174 156,5 139 121,5 104 209 191,5 174 156,5

139 139

49

1,067

12

12,80
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Kostka DReWBET® SycylIJSKa to oryginalne  
rozwiàzanie dedykowane Klientom, ceniàcym 
przede wszystkim prostot´ kszta∏tu oraz  
stonowanà kolorystyk´. Model ten Êwietnie  
komponuje si´ z nowoczesnà architekturà,  
stanowiàc bardzo elegancki, a zarazem  
praktyczny i trwa∏y element otoczenia.

www.drewbet.pl
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SYcYliJSka
gR.60, gR.70 [mm]

Kostka DReWBET® SycylIJSKa to kostka brukowa o płukanej fakturze i pofalowanej powierzchni, nadajàcej atrakcyjny wyglàd i znaczàco 
wpływajàcy na bardzo dobre właÊciwoÊci antypoÊlizgowe. Kostka DReWBET® SycylIJSKa znajduje zastosowanie przy wykonywaniu 
wszelkiego rodzaju podjazdów i chodników. Dzi´ki trapezowemu kształtowi ka˝dego z czterech elementów kostka sprawdza si´ 
przy wykonaniu delikatnych krzywizn, mi´kkich kàtów przy zmianie biegu Êcie˝ki. Niezwykle zjawiskowo prezentuje si´ w kompilacji 
z DReWBET® granIt śrutowany, płuKany lub z kostkami z serii VIntage.

SycylIJSKa

 
PŁUkane

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

STRUKTURA 
PŁUKANA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

Płukana kostka brukowa DReWBET® SycylIJSKa  
wyst´puje w czterech rozmiarach i w dwóch gruboÊciach. 

160

175215 95135

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

SYcYliJSka PŁUkana BiaŁa SYcYliJSka PŁUkana SZaRa SYcYliJSka PŁUkana gRaFitoWa SYcYliJSka PŁUkana cZeRWona

SYcYliJSka PŁUkana ŻÓŁta SYcYliJSka PŁUkana PiaSkoWa SYcYliJSka PŁUkana  
PoMaRaŃcZoWa

SYcYliJSka PŁUkana cieMnoBRĄZoWa

www.drewbet.pl
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PŁUkane

DReWBET® SycylIJSKa gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 215 175 135 95

SzerokoÊç [mm] 160 160 160 160

IloÊç kostek w warstwie 12 12 18 6

IloÊç m2 w warstwie 1,191

IloÊç warstw w pakiecie 11

IloÊç m2 w pakiecie 13,10

gR.70

215 175 135 95

160 160 160 160

12 12 18 6

1,191

10

11,91

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® SycylIJSKa  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

SYcYliJSka
gR.60, gR.70 [mm]

Szlachetna w formie, kostka DReWBET® SycylIJSKa,  
doskonale podkreÊli reprezentacyjny podjazd w Twoim domu  
czy basen w pi´knym ogrodzie. Łagodna, klasyczna kolorystyka,  
jak równie˝ doskonałej jakoÊci kruszywo pokrywajàce powierzchni´ 
gwarantujà wra˝enie ekskluzywnoÊci tego materiału.

Kostka DReWBET® SycylIJSKa produkowana jest w dwóch 
gruboÊciach, umo˝liwiajàc tym samym zastosowanie jej 
zarówno na chodnikach, tarasach, a tak˝e na wjazdach do 
posesji.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

STRUKTURA 
PŁUKANA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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Dodatek szlachetnych grysów nadaje  
charakterystyczny wyglàd zbli˝ony do  
naturalnego kamienia. Oprócz walorów  
estetycznych płukana powierzchnia kostki  
brukowej zapewnia wysokie właÊciwoÊci  
antypoÊlizgowe.

www.drewbet.pl
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Kostka DReWBET® Sonata to najłagodniejsza wersja kostki spoÊród całej oferty firmy DReWBET®. Cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià 
wÊród Klientów w ka˝dym wieku. Fazowane kraw´dzie powierzchni nadajà jej niezwykły efekt plastyczny cechujàcy si´ estetycznym 
i ponadczasowym wyglàdem. Kostka brukowa DReWBET® Sonata stawia przed Paƒstwem wiele mo˝liwoÊci praktycznego uzupełnienia 
przestrzeni wokół domu, firmy czy budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Doskonale nadaje si´ do finezyjnego tworzenia traktów pieszo – 
jezdnych, podjazdów, Êcie˝ek i chodników. 

 
PŁUkaneSonata

gR.40, gR.60, gR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

Sonata

Kostka brukowa DReWBET® Sonata  
wyst´puje w trzech rozmiarach i w trzech gruboÊciach. 

118

118 88178

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

STRUKTURA 
PŁUKANA
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Sonata PŁUkana BiaŁa Sonata PŁUkana SZaRa Sonata PŁUkana gRaFitoWa Sonata PŁUkana cZeRWona

Sonata PŁUkana ŻÓŁta Sonata PŁUkana PiaSkoWa Sonata PŁUkana PoMaRaŃcZoWa Sonata PŁUkana cieMnoBRĄZoWa

Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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PŁUkane

Kostka DReWBET® Sonata posiadajàc zaokràglone kraw´dzie i gładkie lico przypomina klasyczny bruk rzymski. Doskonałe efekty 
uzyskuje si´ poprzez łàczenie jej z linià kostek brukowych DReWBET® granIt naÊladujàcych naturalny granit. W swojej klasycznej formie 
i bogatej kolorystyce kostka brukowa DReWBET® Sonata daje Paƒstwu mo˝liwoÊç kreatywnego spełniania swoich potrzeb i pomysłów.

Sonata

Sonata
gR.40, gR.60, gR.80 [mm]

Lini´ kostek brukowych DReWBET® 
Sonata, uzupełnia odmiana szlachetna. 
Jest to dwuwarstwowa kostka płukana 
z charakterystycznà rustykalnà powierzchnià. 
Wierzchnia (górna) warstwa kostki poddawana 
jest obróbce uszlachetniajàcej polegajàcej 
na wyeksponowaniu barwnego kruszywa 
w procesie płukania (ze Êwie˝ego betonu 
wymywany jest zaczyn cementowy, przez co 
odsłoni´te sà ziarna kruszywa).

DReWBET® Sonata gR.40 [mm]

DługoÊç [mm] 178 118 88

SzerokoÊç [mm] 118

IloÊç kostek w warstwie 72

IloÊç m2 w warstwie 1,10

IloÊç warstw w pakiecie 15

IloÊç m2 w pakiecie 16,5

gR.60

178 118 88

118

72

1,10

12

13,20

gR.80

178 118 88

118

72

1,10

10

11

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® Sonata 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

STRUKTURA 
PŁUKANA
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Do wykonania standardowego koła z modelu  
kostki DReWBET® Sonata o Êrednicy 155 cm  
nale˝y u˝yç dwóch warstw kostki z pakietu.

118

104,8126,1 88

Płukana kostka brukowa DReWBET® Sonata Koło  
wyst´puje w trzech kształtach i w dwóch gruboÊciach. 

www.drewbet.pl
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PŁUkaneSonata koŁo

gR.60, gR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

ELEMENT 
KOŁA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

Kostka brukowa DReWBET® Sonata Koło stawia przed Paƒstwem wiele mo˝liwoÊci praktycznego uzupełnienia przestrzeni  
wokół domu, firmy, czy budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Doskonale nadaje si´ do finezyjnego tworzenia traktów pieszo –  
jezdnych, podjazdów Êcie˝ek i chodników. Kostka DReWBET® Sonata Koło umo˝liwia układanie kół, rozet, pierÊcieni i łuków o ró˝nych 
rozmiarach. DReWBET® Sonata Koło ze wzgl´du na rozmiar i kształt zbli˝ony do kostki DReWBET® Sonata doskonale uzupełnia 
projekty z jej udziałem. 

Sonata Koło

DReWBET® Sonata Koło gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 118 118 118

SzerokoÊç [mm] 126,1 104,8 88

IloÊç kostek w warstwie 4 44 48

IloÊç m2 w warstwie 1,02

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,24

gR.80

118 118 118

126,1 104,8 88

4 44 48

1,02

10

10,2

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® Sonata Koło 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

STRUKTURA 
PŁUKANA
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Dzi´ki wyjàtkowo odpornej strukturze 
wzmocnionej elementami kruszyw bazaltu, 
powierzchnia tarasu zachowa niezmienny 
wyglàd przez lata u˝ytkowania.

www.drewbet.pl
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Lekka w formie, zaprojektowana została w niebanalnych proporcjach, dlatego podoba si´ te˝ architektom.  
Stanowi doskonały materiał jako uzupełnienie chłodnej, nowoczesnej przestrzeni – ka˝demu podło˝u doda charakteru!  
Prosty i klasyczny kształt oraz dwie gruboÊci 60 i 80 mm powodujà, ˝e ch´tnie jest wybierana przez inwestorów  
indywidualnych do zastosowaƒ przydomowych, a tak˝e instytucjonalnych do inwestycji wielkopowierzchniowych.

cypryJSKa

cYPRYJSka
gR.60, gR.80 [mm]

 
PŁUkane

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

STRUKTURA 
PŁUKANA

Kostka brukowa DReWBET® cypryJSKa  
wyst´puje w trzech rozmiarach i w dwóch gruboÊciach. 

148

74148222

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

 WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

cYPRYJSka PŁUkana BiaŁa cYPRYJSka PŁUkana SZaRa cYPRYJSka PŁUkana gRaFitoWa cYPRYJSka PŁUkana cZeRWona

cYPRYJSka PŁUkana ŻÓŁta cYPRYJSka PŁUkana PiaSkoWa cYPRYJSka PŁUkana PoMaRaŃcZoWa cYPRYJSka PŁUkana cieMnoBRĄZoWa

www.drewbet.pl
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Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® cypryJSKa  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

Du˝y format kostki z tej serii oraz jej geometryczna forma sprawia, 
˝e jest to produkt ch´tnie stosowany przez projektantów wn´trz 
w projektach, które „wychodzà na zewnàtrz”. Kostka DReWBET® 
cypryJSKa doskonale odnajdzie si´ w połàczeniu z wodà lub 
przestrzenià nowoczesnego apartamentu.

DReWBET® cypryJSKa gR.60

DługoÊç [mm] 222 148 74

SzerokoÊç [mm] 148 148 148

IloÊç kostek w warstwie 14 20 14

IloÊç m2 w warstwie 1,052

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,63

gR.80

222 148 74

148 148 148

14 20 14

1,052

10

10,52

cYPRYJSka
gR.60, gR.80 [mm]

 
PŁUkane

Firma DReWBET® oferuje rozwiàzania systemowe, projekt, doradztwo, 
doskonały produkt i gam´ produktów uzupełniajàcych ze Êrodkami do 
ochrony betonu włàcznie.

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

STRUKTURA 
PŁUKANA

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

 WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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Trzy wielkoÊci kostki pozwalajà na układanie  
wielu wzorów, na wyznaczanie linii oraz  
przebiegu Êcie˝ek komunikacyjnych.

www.drewbet.pl
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Kostka brukowa DReWBET® SyStem Holland to system kostek składajàcy si´ z dwóch kwadratów (du˝y i mały) oraz prostokàta.  
Zastosowanie geometrycznych kształtów i prostych linii nadaje wykonanej nawierzchni niezwykle oryginalny efekt wizualny. 
Doskonale prezentuje si´ przy nowych budynkach podkreÊlajàc ich charakter.
DReWBET® Holland o szlachetnej fakturze p∏ukanej spełni oczekiwania najbardziej wymagajàcych Klientów, ceniàcych elegancj´  
i nowatorskie rozwiàzania. 

 
PŁUkane

SYSteM hollanD
gR.60, gR.80 [mm]
100x100, 100x200, 200x200

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

STRUKTURA 
PŁUKANA

SyStem Holland

  Płukana kostka brukowa DReWBET® SyStem Holland
wyst´puje w trzech rozmiarach i w dwóch gruboÊciach. 

200

200

100

200100

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

WYKOŃCZENIE  
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

hollanD PŁUkana SZaRa hollanD PŁUkana gRaFitoWa hollanD PŁUkana cZeRWonahollanD PŁUkana BiaŁa

hollanD PŁUkana cieMnoBRĄZoWahollanD PŁUkana PiaSkoWahollanD PŁUkana ŻÓŁta hollanD PŁUkana PoMaRaŃcZoWa

www.drewbet.pl
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PŁUkane

Szczegółowe dane techniczne DReWBET® SyStem 
Holland pozwalajà na dokładne obliczenia  
aran˝acyjno-projektowe.

Odpowiedni dobór stylistyki materiału do charakteru bryły cz´sto 
stanowi o sukcesie całego projektu. Linia kostek brukowych 
DReWBET® SyStem Holland posiada charakterystycznà rustykalnà 
powierzchni´, dlatego doskonale pasuje zarówno dla klasycznej 
architektury, jak i do nowoczesnego budownictwa opartego na 
betonie. W procesie projektowania domu to aran˝acja otoczenia 
decyduje o finalnym sukcesie projektu.

DReWBET® Holland gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 100 200 200

SzerokoÊç [mm] 100 100 200

IloÊç kostek w warstwie 99 54 24

IloÊç m2 w warstwie 0,99 1,08 0,96

IloÊç warstw w pakiecie 12 12 12

IloÊç m2 w pakiecie 11,88 12,96 11,52

SYSteM hollanD
gR.60, gR.80  [mm]
100x100, 100x200, 200x200

Kostka brukowa DReWBET® SyStem Holland to dwuwarstwowa  
kostka płukana z charakterystycznà rustykalnà powierzchnià. 
Wierzchnia (górna) warstwa kostki poddawana jest obróbce 
uszlachetniajàcej polegajàcej na wyeksponowaniu barwnego 
kruszywa w procesie płukania (ze Êwie˝ego betonu wymywany jest 
zaczyn cementowy, przez co odsłoni´te sà ziarna kruszywa).

DReWBET® SyStem Holland składa si´ z trzech kostek  
o ró˝nych wymiarach. Ka˝dy wymiar jest paletowany oddzielnie  
i mo˝e funkcjonowaç jako osobny wzór lub mo˝na je mieszaç. 

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

STRUKTURA 
PŁUKANA

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 gR.80 [mm]

100 200 200

100 100 200

96 54 24

0,96 1,08 0,96

 9,6010,80 9,60

10 10 10
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Klasyczny chodnik w niebanalnej formie.  
DReWBET® SyStem Holland BIg to 
nowoczesne rozwiàzanie doskonale 
korespondujàce z prawie ka˝dym otoczeniem. 
Szlachetny materiał, który uatrakcyjni ka˝dà 
przestrzeƒ.

www.drewbet.pl
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Kostka brukowa DReWBET® Holland BIg to system kostek składajàcy si´ z dwóch kwadratów (du˝y i mały) i prostokàta.  
Zastosowanie geometrycznych kształtów i prostych linii nadaje wykonanej nawierzchni niezwykle oryginalny efekt wizualny. 
Doskonale prezentuje si´ przy nowych budynkach podkreÊlajàc ich charakter.
DReWBET® Holland BIg o szlachetnej fakturze p∏ukanej spełni oczekiwania najbardziej wymagajàcych Klientów, ceniàcych elegancj´  
i nowatorskie rozwiàzania. 

 
PŁUkane

SYSteM hollanD Big
gR.80 [mm]
125x125, 250x250, 125x250

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

STRUKTURA 
PŁUKANA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

SyStem Holland BIg

Płukana kostka brukowa DReWBET® Holland BIg  
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

250

250

125

250125

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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hollanD Big PŁUkana BiaŁa hollanD Big PŁUkana SZaRa hollanD Big PŁUkana gRaFitoWa hollanD Big PŁUkana cZeRWona

Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

hollanD Big PŁUkana ŻÓŁta hollanD Big PŁUkana PiaSkoWa hollanD Big PŁUkana 
PoMaRaŃcZoWa

hollanD Big PŁUkana 
cieMnoBRĄZoWa

www.drewbet.pl
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PŁUkane

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET®  
Holland BIg pozwalajà na dokładne obliczenia 
aran˝acyjno-projektowe.

Linia DReWBET® Holland BIg to doskonała alternatywa dla  
drobnej kostki czy klasycznej płytki chodnikowej zazwyczaj  
spotykanej w otoczeniu budynków u˝ytecznoÊci publicznej  
typu biblioteka czy bank. Kostka DReWBET® Holland BIg 
doskonale komponuje si´ z nowoczesnymi budowlami,  
podkreÊlajàc ich geometrycznà form´ i kształt.  
W ogromnej przestrzeni loftów czy hal przemysłowych kostki 
DReWBET® Holland BIg zaznaczà swojà obecnoÊç odcinajàc si´ 
dylatacjami od powierzchni.

DReWBET® Holland BIg gr.80

DługoÊç [mm] 250 250 125

SzerokoÊç [mm] 250 125 125

IloÊç kostek w warstwie 20 40 72

IloÊç m2 w warstwie 1,25 1,25 1,125

IloÊç warstw w pakiecie 10 10 10

IloÊç m2 w pakiecie 12,5 12,5 11,25

SYSteM hollanD Big
gR.80 [mm]
125x125, 250x250, 125x250

DReWBET® SyStem Holland BIg to dwuwarstwowa kostka 
płukana z charakterystycznà rustykalnà powierzchnià. Wierzchnia 
(górna) warstwa kostki poddawana jest obróbce uszlachetniajàcej 
polegajàcej na wyeksponowaniu barwnego kruszywa w procesie 
płukania (ze Êwie˝ego betonu wymywany jest zaczyn cementowy, 
przez co odsłoni´te sà ziarna kruszywa).

DReWBET® SyStem Holland BIg składa si´ z trzech kostek  
o ró˝nych wymiarach. Ka˝dy wymiar jest paletowany oddzielnie  
i mo˝e funkcjonowaç jako osobny wzór lub mo˝na je mieszaç. 

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

STRUKTURA 
PŁUKANA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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Ten klasycznie stosowany materiał do pokrycia 
ciàgów komunikacji miejskiej za sprawà firmy 
DReWBET® zyskał nowy wymiar. 
P∏ytki łàczà si´ doskonale z innymi produktami 
firmy.

www.drewbet.pl
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Płytka chodnikowa DReWBET® 350x350 jest produktem przeznaczonym do budowy chodników, traktów pieszych i tarasów. Wsz´dzie tam, 
gdzie dominuje ruch pieszy znajduje szerokie zastosowanie. Odmiana szlachetna płukana wykonana z naturalnego kruszywa pozwala 
na tworzenie stylowych i bogatych w form´ tarasów łàczàcych w sobie elegancj´ i funkcjonalnoÊç. Bogata, naturalna kolorystyka 
frakcjonowanych kamieni u˝ytych w wierzchniej warstwie pozwala na odpowiedni dobór materiału spełniajàcego Paƒstwa oczekiwania.

 
PŁUkanePŁYtka 350x350

gR.50 [mm]

350x350

Kostka chodnikowa DReWBET® płytKa 350x350  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci. 

350

350

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

STRUKTURA 
PŁUKANA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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PŁYtka 350x350 PŁUkana BiaŁa PŁYtka 350x350 PŁUkana SZaRa PŁYtka 350x350 PŁUkana gRaFitoWa PŁYtka 350x350 PŁUkana cZeRWona

PŁYtka 350x350 PŁUkana ŻÓŁta PŁYtka 350x350 PŁUkana PiaSkoWa PŁYtka 350x350 PŁUkana  
PoMaRaŃcZoWa

PŁYtka 350x350 PŁUkana 
cieMnoBRĄZoWa

Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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PŁUkane

Lini´ płytek chodnikowych DReWBET® 350x350, uzupełnia odmiana  
szlachetna. Jest to dwuwarstwowa kostka płukana  
z charakterystycznà rustykalnà powierzchnià.  
Wierzchnia (górna) warstwa kostki poddawana jest obróbce  
uszlachetniajàcej polegajàcej na wyeksponowaniu barwnego 
kruszywa w procesie płukania (ze Êwie˝ego betonu wymywany jest 
zaczyn cementowy, przez co odsłoni´te sà ziarna kruszywa).

Szczegółowe dane techniczne kostki chodnikowej 
DReWBET® płytKa 350x350 pozwalajà na dokładne 
obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

PŁYtka 350x350
gR.50 [mm]

Płytka chodnikowa DReWBET® 350x350 doskonale komponuje 
si´ z elementami przestrzeni miejskiej o wyniosłym charakterze. 
Dwuwarstwowa płytka z charakterystycznà rustykalnà powierzchnià, 
poddawana jest obróbce uszlachetniajàcej w procesie produkcji, dzi´ki 
czemu zostaje wyeksponowane barwne kruszywo wierzchnie. Płytki 
chodnikowe DReWBET® 350x350, to odmiana szlachetna. Stanowià 
doskonałà alternatyw´ dla kostki brukowej czy standardowej płytki.

DReWBET® płytKa 350x350 gR.50 [mm]

DługoÊç [mm] 350

SzerokoÊç [mm] 350

IloÊç kostek w warstwie 6

IloÊç m2 w warstwie 0,73

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 8,82

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

STRUKTURA 
PŁUKANA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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Złocista jesieƒ króluje nad Êwiatem. Firma DReWBET® zaprasza do krainy 
łagodnoÊci - odcienie kolorystyczne bruku powstały z inspiracji sił natury. 
Kolekcja brukowych melan˝y obfituje w zmienne tonacje barw oraz 
wieloÊç kształtów, zapewniajàc niecodziennà podró˝ w stron´  
subtelnej estetyki. Zaskakujà wieloznacznym urokiem i wychodzà 
naprzeciw wszelkim wariacjom aran˝acyjnym. Modele wyst´pujà  
we wszystkich kształtach, a tak˝e w formie płyt chodnikowych,  
unikatowo wzbogacajàc najbli˝sze otoczenie.

melanże 

www.drewbet.pl



47

Wyjàtkowa kolorystyka
melanże to kolory ZŁOTEJ JESIENI D1, D3 i inne barwne  
połàczenia takie jak pastello, D4, D5, D6, D7, D8, szaro-grafitowy,  
czerwono-grafitowy, biało-piaskowy, pomaraƒczowo-bràzowy oraz 
piaskowo-bràzowy. Słoneczny bruk zachwyci swà mocà pod postacià 
rozło˝ystych wachlarzy, kr´tych Êcie˝ek oraz barwnych kr´gów. 
Dynamicznà urod´ kostki oddaje jej bogactwo kształtów oraz kolor, 
który wnosi do otoczenia słonecznà energi´.

Kostki brukowe DReWBET® z serii melan˝e kolorystyczne:
granIt
maltaŃSKa
laS VegaS
SycylIJSKa
Sonata
cypryJSKa
rodoSSe

wenecKa
KataloŃSKa

łamana 
artBruK
KamIeŃ JuraJSKI 
płytKa cHodnIKowa 350x350

 
MelanŻe

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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Kostka DReWBET® granIt melanże 
to technologiczna odpowiedê na 
zapotrzebowanie rynku. Doskonale spe∏nia 
wszelkie oczekiwania estetyczne najbardziej 
wyrafinowanych gustów naszych Klientów. 

www.drewbet.pl
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gRanit
gR.40, gR.60, gR.80 [mm]

Kostka brukowa DReWBET® granIt melanże
wyst´puje w pi´ciu rozmiarach i w trzech gruboÊciach.

91

113 102 91

91

80 69

 
MelanŻe

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY MELANŻE

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DReWBET® granIt
Kostka DReWBET® granIt to układ pi´ciu kostek trapezowych o ró˝nych wielkoÊciach. Nawierzchnie wykonane z kostki DReWBET® 
granIt cechujà si´ wyjàtkowà estetykà i ponadczasowà formà. Pracujàc nad projektem projektanci biorà pod uwag´ wiele czynników:
otoczenie, osobiste preferencje Klientów oraz własne poczucie pi´kna i harmonii. Kostka z serii granIt melanże cieszy si´ ogromnym 
powodzeniem nie tylko u osób zajmujàcych si´ profesjonalnà aran˝acjà terenu, ale i wÊród wykonawców.

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

gRanit MelanŻ D5

gRanit MelanŻ BiaŁo-PiaSkoWY

gRanit ZŁota JeSieŃ D3gRanit ZŁota JeSieŃ D1

gRanit MelanŻ  
PoMaRaŃcZoWo-BRĄZoWY

gRanit MelanŻ D4

gRanit MelanŻ  
SZaRo-gRaFitoWY

gRanit MelanŻ 
cZeRWono-gRaFitoWY

www.drewbet.pl
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gRanit
gR.40, gR.60, gR.80 [mm]

Seria melanże jest doskonała do wykaƒczania wszelkich 
powierzchni regularnie u˝ywanych. Kolekcja DReWBET® granIt  
z tej serii jest doskonałym połàczeniem jakoÊci, funkcjonalnoÊci, 
łatwoÊci u˝ytkowania oraz cech wizualnych. Kostka o wybarwieniu 
złotych liÊci wyglàda niezwykle naturalnie, powoduje ˝e budynki 
wtapiajà si´ w otoczenie.

 
MelanŻe

gR.60

113 102 91 80 69

91

20 26 24 34 36

1,05

12

12,6

DReWBET® granIt gR.40 [mm]

DługoÊç [mm] 113 102 91 80 69

SzerokoÊç [mm] 91

IloÊç kostek w warstwie 20 26 36

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

   24 34 

1,05

14

14,7

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® granIt 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY MELANŻE

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

gRanit MelanŻ D7

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

gR.80

113 102 91 80 69

91

20 26 24 34 36

1,05

10

10,5

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 



52

Kostka DReWBET® maltaŃSKa to 7 kształtów 
kostki i szeroka gama rozwiàzaƒ. Oprócz 
mo˝liwoÊci wykonywania dowolnego kształtu, 
kostka DReWBET® maltaŃSKa doskonale 
komponuje si´ z innymi kostkami firmy 
DReWBET®.

www.drewbet.pl
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MaltaŃSka 
gR.40, gR.60 [mm]

Kostka DReWBET® maltaŃSKa to niezwykła układanka o nieregularnej kraw´dzi i wielu dost´pnych kształtach, uatrakcyjni formà 
nawet najbardziej monumentalnà budowl´. Bogata w niezwykłe złocienie i bràzy kolekcja DReWBET® maltaŃSKa  zachwyci ka˝dego 
ró˝norodnoÊcià rozwiàzaƒ na jakie pozwala jej niezwykły kształt w postaci 7 ró˝nych elementów. 

maltaŃSKa

 
MelanŻe

Zastosowanie kostki do długich i du˝ych powierzchni 
sprawi wra˝enie zupełnie gładkiej tafli a ró˝norodnoÊç 
elementów spowoduje jej idealne dopasowanie.

139

139

104121,5139156,5

174191,5209

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY MELANŻE

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

MaltaŃSka ZŁota JeSieŃ D1 MaltaŃSka ZŁota JeSieŃ D3 MaltaŃSka MelanŻ D4 MaltaŃSka MelanŻ D5

MaltaŃSka MelanŻ D8 MaltaŃSka MelanŻ 
cZeRWono-gRaFitoWY

MaltaŃSka MelanŻ  
SZaRo-gRaFitoWY

MaltaŃSka MelanŻ 
PoMaRaŃcZoWo- BRĄZoWY
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MaltaŃSka 
gR.40, gR.60 [mm]

DReW   

DługoÊç [mm]

SzerokoÊç [mm]

BET® maltaŃSKa gR.40 [mm]

209 191,5 174 156,5 139  

139

IloÊç kostek w warstwie 49

IloÊç m2 w warstwie 1,067

IloÊç warstw w pakiecie 15

IloÊç m2 w pakiecie 16,1

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® maltaŃSKa  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

 
MelanŻe

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY MELANŻE

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

MaltaŃSka MelanŻ  
BiaŁo-PiaSkoWY

MaltaŃSka MelanŻ D6 MaltaŃSka MelanŻ D7

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

g

gR.60 [mm]

121,5 104

12

12,8



56 www.drewbet.pl
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Kostka brukowa DReWBET® laS VegaS melanże  
wyst´puje w czterech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

 
MelanŻe

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

laS VegaS 
gR.60 [mm]

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

210
140

280 140 140 70

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

DReWBET® laS VegaS, to układ 3 kostek prostokàtnych i jednej kwadratowej. Razem tworzà harmonijnà  
i geometrycznà przestrzeƒ. Wieloelementowy system pozwala na du˝à swobod´ i fantazj´ w aran˝acji nawierzchni.  
Proponujemy nowe zestawienie tonacji kolorów, nawiàzujàce do barw ziemi.

laS VegaS
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

laS VegaS MelanŻ D7 laS VegaS MelanŻ 
PoMaRaŃcZoWo- BRĄZoWY

www.drewbet.pl

laS VegaS MelanŻ
SZaRo-gRaFitoWY

laS VegaS MelanŻ
BiaŁo-PiaSkoWY
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Odcienie melan˝u kostki drewBet® laS VegaS, nawiàzujàce  
do barw ziemi doskonale wkomponujà si´ we współczesne otoczenie, 
nadajàc mu naturalny i stylowy wyglàd.

laS VegaS
gR.60 [mm]

 
MelanŻe

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DReWBET® laS VegaS gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 280 140 140 140

SzerokoÊç [mm] 210 210 140 70

IloÊç kostek w warstwie 5 14 12 6

IloÊç m2 w warstwie 1,00

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® laS VegaS pozwalajà  
na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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SYcYliJSka ZŁota JeSieŃ D1 SYcYliJSka ZŁota JeSieŃ D3

Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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SYcYliJSka
gR.60, gR.70 [mm]

SycylIJSKa
Kostka DReWBET® SycylIJSKa to kostka brukowa o gruboziarnistej fakturze i pofalowanej powierzchni. Posiada właÊciwoÊci 
antypoÊlizgowe dzi´ki czemu ch´tnie stosowana jest na tarasach i podjazdach. Dzi´ki trapezowemu kształtowi ka˝dego z czterech 
elementów doskonale sprawdza si´ na kr´tych Êcie˝kach w przydomowych ogrodach, jak i w miejskich parkach. Niezwykle zjawiskowo 
prezentuje si´ w kompilacji z DReWBET® granIt płuKany i śrutowany.

 
MelanŻe

Kostka brukowa DReWBET® SycylIJSKa Kolory JeSIenI  
wyst´puje w czterech rozmiarach i w dwóch gruboÊciach. 

160

175215 95135

MELANŻE
WYKOŃCZENIE 

BEZ FAZY
DOKŁADNA

GRUBOŚĆ PŁYTKI 
STRUKTURA  

GRUBOZIARNISTA
POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DReWBET® SycylIJSKa gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 215 175 135 95

SzerokoÊç [mm] 160 160 160 160

IloÊç kostek w warstwie 12 12 18 6

IloÊç m2 w warstwie 1,191

IloÊç warstw w pakiecie 11

IloÊç m2 w pakiecie 13,10

gR.70

215 175 135 95

160 160 160 160

12 12 18 6

1,191

10

11,91
Ró˝norodnoÊç kształtów - to DReWBET® SycylIJSKa z serii 
melanże. Doskonały melan˝ ciepłych bràzów i rudoÊci, 
w połàczeniu z ryflowanà, antypoÊlizgowà powierzchnià.  
Gwarancja udanej, idealnie harmonizujàcej z architekturà,  
ciepłej w odbiorze, powierzchni.

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® SycylIJSKa  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.
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Sonata ZŁota JeSieŃ D1 Sonata ZŁota JeSieŃ D3

Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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Kostka brukowa DReWBET® Sonata posiadajàc zaokràglone kraw´dzie i gładkie lico przypomina klasyczny bruk rzymski.  
Fazowane kraw´dzie powierzchni nadajà jej niezwykły efekt plastyczny cechujàcy si´ estetycznym i ponadczasowym wyglàdem. 
Kostka brukowa DReWBET® Sonata stawia przed Paƒstwem wiele mo˝liwoÊci praktycznego uzupełnienia przestrzeni  
wokół domu, firmy czy budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Doskonale nadaje si´ do finezyjnego tworzenia traktów pieszo –  
jezdnych, podjazdów, Êcie˝ek i chodników. 

Sonata

Sonata
gR.40, gR.60, gR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

 
MelanŻe

Kostka brukowa DReWBET® Sonata melanże  
wyst´puje w trzech rozmiarach i w trzech gruboÊciach. 

118

118 88178

Linia kostek brukowych DReWBET® Sonata z serii 
melanże pozwala na tworzenie przestrzennych 
kompozycji, naturalnie łàczàc si´ z naturà zarówno 
kształtem jak i kolorystykà.

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® Sonata 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DReWBET® Sonata gR.40 [mm]

DługoÊç [mm] 178 118 88

SzerokoÊç [mm] 118

IloÊç kostek w warstwie 24

IloÊç m2 w warstwie 1,10

IloÊç warstw w pakiecie 15

IloÊç m2 w pakiecie 16,5

gR.60

178 118 88

118

24

1,10

12

13,2

gR.80

178 118 88

118

24

1,10

10

11

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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Do wykonania standardowego koła z modelu  
kostki DReWBET® Sonata o Êrednicy 155 cm  
nale˝y u˝yç dwóch warstw kostki z pakietu.

118

104,8126,1 88

Kostka brukowa DReWBET® Sonata Koło  
wyst´puje w trzech rozmiarach i w dwóch gruboÊciach. 

www.drewbet.pl
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Sonata koŁo
gR.60, gR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

 
MelanŻe

Kostka brukowa DReWBET® Sonata Koło to dodatkowe mo˝liwoÊci aran˝acji. Umo˝liwia układanie kół, rozet, pierÊcieni i łuków 
o ró˝nych rozmiarach a w połàczeniu z kostkà DReWBET® Sonata tworzenie traktów pieszo-jezdnych, podjazdów, Êcie˝ek i chodników. 
UniwersalnoÊç barw z serii melanże powoduje, ˝e mo˝na je stosowaç do pozostałych serii z oferty firmy. 

Sonata Koło

DReWBET® Sonata Koło gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 118 118 118

SzerokoÊç [mm] 126,1 104,8 88

IloÊç kostek w warstwie 4 44 48

IloÊç m2 w warstwie 1,02

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,24

gR.80

118 118 118

126,1 104,8 88

4 44 48

1,02

10

10,2

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® Sonata Koło 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

ELEMENT 
KOŁA
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Silna w wyrazie kostka cypryJSKa nada 
charakteru ka˝dej Êcie˝ce czy podjazdowi. 
Wytrzymała, doskonała w utrzymaniu, zapewni 
bezpieczeƒstwo wszystkim domownikom. 

www.drewbet.pl
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Kostka brukowa DReWBET® cypryJSKa składa si´ z trzech kostek. Gruboziarnista faktura i nieregularna powierzchnia sprawiajà, ˝e 
kostka DReWBET® cypryJSKa  to kostka brukowa łàczàca funkcjonalnoÊç z nienagannym efektem wizualnym. Ch´tnie wybierana 
zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Surowy kszta∏t kostki doskonale równowa˝y ciep∏a jesienna 
kolorystyka w dwóch odcieniach a tak˝e inne melan˝e kolorystyczne.

cypryJSKa

cYPRYJSka
gR.60, gR.80 [mm]

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

STRUKTURA  
GRUBOZIARNISTA

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA MELANŻE

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 
MelanŻe

Kostka brukowa DReWBET® cypryJSKa melanże  
wyst´puje w trzech rozmiarach i w dwóch gruboÊciach. 

148

74148222

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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cYPRYJSka MelanŻ
PiaSkoWo-BRĄZoWY

cYPRYJSka ZŁota JeSieŃ D1 cYPRYJSka MelanŻ  
SZaRo-gRaFitoWY

cYPRYJSka ZŁota JeSieŃ D3 cYPRYJSka MelanŻ
cZeRWono-gRaFitoWY

Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® cypryJSKa  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

Geometryczna forma kostki DReWBET® cypryJSKa jak równie˝ 
dost´pnoÊç w dwóch wymiarach - to walory systemu idealnego. 
Układ kostek pozwala na dowolnà kompilacj´ oraz wyodr´bnienie 
Êcie˝ek i szlaków komunikacyjnych.

cYPRYJSka
gR.60, gR.80 [mm]

DReWBET® cypryJSKa gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 222 148 74

SzerokoÊç [mm] 148 148 148

IloÊç kostek w warstwie 14 20 14

IloÊç m2 w warstwie 1,052

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,62

gR.80

222 148 74

148 148 148

14 20 14

1,052

10

10,52

 
MelanŻe

Łagodna kolorystyka i delikatne przejÊcia mocnych barw, pomimo formy 
nadajà kostce cypryJSKa łagodnoÊci. Kostka brukowa dla romantyków.

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

STRUKTURA  
GRUBOZIARNISTA

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA MELANŻE

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

RoDoSSe ZŁota JeSieŃ D1 RoDoSSe ZŁota JeSieŃ D3

www.drewbet.pl
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RoDoSSe
gR.60 [mm]

DReWBET® rodoSSe to seria kostek, która doskonale prezentuje si´ na wszelkiego typu powierzchniach u˝ytkowych. 
Szczególnie chwalona i najcz´Êciej wybierana przez inwestorów ze wzgl´du na gładkà powierzchni´ finalnà. PodkreÊli charakter 
niezwykłego miejsca zapewniajàc bezpieczeƒstwo zarówno Klientom jak i obsłudze lokalu.

rodoSSe

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

Kostka brukowa DReWBET® rodoSSe wyst´puje  
w dwóch rozmiarach i w jednej gruboÊci.

118

178 118

 
MelanŻe

DReWBET® rodoSSe gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 178 118

SzerokoÊç [mm] 118

IloÊç kostek w warstwie 24 40

IloÊç m2 w warstwie 1,06

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,70

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® rodoSSe 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

Do wykonania standardowego koła z modelu  
kostki DReWBET® rodoSSe o Êrednicy 155 cm  
nale˝y u˝yç dwóch warstw kostki z pakietu.

118

106130 87

Kostka brukowa DReWBET® rodoSSe Koło  
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

www.drewbet.pl
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Nawierzchnie wykonane z  DReWBET® rodoSSe Koło majà ponadczasowy charakter i doskonale harmonizujà z otoczeniem. Dost´pne 
w ciepłych kolorach melan˝y stosowane sà do układania tarasów, chodników, oraz wszelkich skomplikowanych układów. Równa 
powierzchnia licowa z delikatnym fazowaniem, nieregularna kraw´dê boczna oraz dobrze zaprojektowany zestaw odpowiednich formatów 
kostki, stworzà harmonijnà całoÊç. rodoSSe Koło to nieograniczone mo˝liwoÊci aran˝acji przestrzeni wokół domu.

rodoSSe Koło

RoDoSSe koŁo
gR.60 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

ELEMENT 
KOŁA MELANŻE

 
MelanŻe

DReWBET® rodoSSe Koło gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 118 118 118

SzerokoÊç [mm] 138 108 98

IloÊç kostek w warstwie 8 48 28

IloÊç m2 w warstwie 0,92

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 11,04

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® rodoSSe Koło 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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MelanŻe

Kostka brukowa DReWBET® wenecKa melanże  
wyst´puje w czterech rozmiarach i w jednej gruboÊci.

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DReWBET® wenecKa
Płytka DReWBET® wenecKa zgodnie z aktualnymi trendami cechuje si´ ró˝norodnoÊcià kształtów, w tym du˝à powierzchnià płytki. 
Pozwala to zaaran˝owaç małà i du˝à przestrzeƒ. Kostka dekoracyjna WENECKA doskonale harmonizuje z klasycznà i nowoczesnà 
architekturà budynków, dajàc Êwie˝e spojrzenie na temat nawierzchni wokół domu. 

Wenecka
gR.60 [mm]

 
MelanŻe

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

600 400 200

200
400

200
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

Wenecka MelanŻ 
PoMaRaŃcZoWo-BRĄZoWY

Wenecka MelanŻ D8 Wenecka MelanŻ
BiaŁo -PiaSkoWa
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DReWBET® wenecKa  w kolorach pomaraƒczowo-bràzowych  
jak i biało-piaskowych ocieplà swojà barwà chłodne,  
współczesne elewacje budynków.

 
MelanŻe

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DReWBET® wenecKa gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 600 400 200 200

SzerokoÊç [mm] 400 200

IloÊç kostek w warstwie 7

IloÊç m2 w warstwie 0,96

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 11,52

Wenecka MelanŻ
SZaRo-gRaFitoWa 

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® wenecka 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

Wenecka
gR.60 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ
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Tarasy oraz skwery z kostki  
DReWBET® KataloŃSKa przypominaç  
Ci b´dà klimat Morza Âródziemnego  
oraz wy˝ynno-górzyste rejony  
słonecznej Kataloni.

www.drewbet.pl
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MelanŻe

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

298

358 298 238 178

Kostka brukowa DReWBET® KataloŃSKa melanże 
wyst´puje w czterech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

DReWBET® KataloŃSKa
Cechà charakterystycznà kostki DReWBET® KataloŃSKa jest nierówna kraw´dê i faktura powierzchni. Niejednorodna tonacja barw 
pozwala uzyskaç naturalny efekt koƒcowy. Podobieƒstwo do kamienia naturalnego, efektowne naturalne be˝e doskonale komponujà si´ 
z budynkami, w których u˝yto elementy stali czy szkła. Modne, melan˝owe odcienie sprawdzà si´ zarówno przy jasnych jak i ciemnych 
elewacjach budynków.

kataloŃSka 
gR.60 [mm]

 
MelanŻe

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

kataloŃSka MelanŻ D7kataloŃSka MelanŻ D6 kataloŃSka MelanŻ D8
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Silna w wyrazie kostka KataloŃSKa swym kształtem  
pozwala na ró˝norodne zastosowania, zarówno w formowaniu 
ciekawych powierzchni tarasowych a tak˝e praktycznych  
podjazdów i alejek ogrodowych.

 
MelanŻe

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DReWBET® KataloŃSKa gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 358 298 238 178

SzerokoÊç [mm] 298

IloÊç kostek w warstwie 12

IloÊç m2 w warstwie 0,995

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 11,94

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® 
KataloŃSKa pozwalajà na dokładne obliczenia 
aran˝acyjno-projektowe.

kataloŃSka 
gR.60 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI MELANŻE

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

kataloŃSka MelanŻ  
BiaŁo-PiaSkoWY

kataloŃSka MelanŻ  
PoMaRaŃcZoWo-BRĄZoWY
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

ŁaMana ZŁota JeSieŃ D1 ŁaMana ZŁota JeSieŃ D3 ŁaMana MelanŻ D7 ŁaMana MelanŻ SZaRo-gRaFitoWY
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ŁaMana
gR.80 [mm]

Kostka DReWBET® łamana to oryginalne rozwiàzanie dedykowane Klientom, ceniàcym przede wszystkim prostot´ kształtu
oraz stonowanà kolorystyk´. Model ten Êwietnie komponuje si´ z klasycznà architekturà stanowiàc bardzo praktyczny i trwały element 
otoczenia.

łamana

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA MELANŻE

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

 
MelanŻe

Kostka brukowa DReWBET® łamana 

wyst´puje w czterech rozmiarach i w jednej gruboÊci.

127

127 186152 212

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

DReWBET® łamana gr.80

DługoÊç [mm] 212 186 152 127

SzerokoÊç [mm] 127 127 127 127

IloÊç kostek w warstwie 7 17 11 7

IloÊç m2 w warstwie 0,92

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 9,20

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® łamana  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

Najnowszy trend w aran˝acji wn´trz promuje zarówno chłód 
nowoczesnego betonu jak i klimat starej cegły. Kostka z serii 
łamana stanowi połàczenie tych dwóch tendencji.



84

Szczegółowe dane techniczne kostki  
DReWBET® artBruK melanże.

DReWBET® artBruK gr.60

DługoÊç [mm] 240  160

SzerokoÊç [mm] 160 160

IloÊç kostek w warstwie 18 18

IloÊç m2 w warstwie 1,16

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 13,9

www.drewbet.pl
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aRtBRUk
gR.60 [mm]

DReWBET® artBruK to kostka brukowa o abstrakcyjnym i nieregularnym kształcie. Dost´pna w dwóch wielkoÊciach powstała z myÊlà 
o miejskich restauracjach i skwerach. DReWBET® artBruK daje mo˝liwoÊç tworzenia finezyjnych i niepowtarzalnych kompozycji, Êcie˝ek 
i chodników. Doskonale pasuje do zabytkowej zabudowy i stylowych elewacji.

artBruK

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ MELANŻE

Kostka brukowa DReWBET® artBruK  
wyst´puje w dwóch rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

160

160240

 
MelanŻe

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW
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aRtBRUk ZŁota JeSieŃ D1 aRtBRUk ZŁota JeSieŃ D3

Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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aRtBRUk i aRtBRUk koŁo
gR.60 [mm]

artBruK to kostka brukowa o gruboziarnistej fakturze, 
abstrakcyjnym i nieregularnym kształcie, która tworzy praktycznà 
i efektownie prezentujàcà si´ nawierzchni´. Wykorzystanie 
elementów DReWBET® artBruK Koło pozwala dodatkowo 
wykonywaç łuki oraz okr´gi, dzi´ki którym zyskujemy mo˝liwoÊç 
tworzenia niepowtarzalnych kompozycji.

Do wykonania standardowego koła z modelu kostki DReWBET® artBruK  
o Êrednicy 141 cm nale˝y u˝yç dwóch warstw kostki z pakietu.

DReWBET® artBruK Koło gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 127 80 160 184 172

SzerokoÊç [mm] 127 160 160 160 160

IloÊç kostek w warstwie 1 8 7 20 4

IloÊç m2 w warstwie 1,0

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12

 
MelanŻe

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ MELANŻE

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

ELEMENT 
KOŁA
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Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

kaMieŃ JURaJSki MelanŻ D8 kaMieŃ JURaJSki MelanŻ 
SZaRo-gRaFitoWY

kaMieŃ JURaJSki MelanŻ D7kaMieŃ JURaJSki MelanŻ 
BiaŁo -PiaSkoWY



kaMieŃ JURaJSki 
gR.60 [mm]

DReWBET® KamIeŃ JuraJSKI
Kostka DReWBet® KamIeŃ JuraJSKI to nowy kształt oferowany naszym Klientom. Ró˝norodnoÊç formy, nieregularne kształty oraz 
naturalne kolory zamienià skwer czy ogród w romantyczne, niepowtarzalne miejsce. Kostka doskonale sprawdzi si´ na wàskich, kr´tych 
Êcie˝kach ogrodowych, w zakolach, czy aran˝acji obfitujàcej w wiele szczegółów. Naturalne, pastelowe kolory kostki KAMIE¡ JURAJSKI 
pi´knie kontrastujà z zielenià, nadajàc otoczeniu wra˝enie luksusu.

 
MelanŻe

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY MELANŻE

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW 89

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

Niepowtarzalnà powierzchni´ kostki DReWBET® KamIeŃ 

JuraJSKI tworzy mix 19 -stu elementów. Dzi´ki nim mo-
˝emy dowolnie kształtowaç alejki, zakola i inne aran˝acje 
majàce na celu upi´kszenie przydomowych nawierzchni.  

DReWBET® KamIeŃ JuraJSKI gR.60 [mm]

DługoÊç warstwy [mm] 1195

SzerokoÊç warstwy [mm] 922

IloÊç kostek w warstwie 19

IloÊç m2 w warstwie 0,95

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 11,4

Szczegółowe dane techniczne kostki DReWBET® KamIeŃ JuraJSKI pozwalajà 
na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.
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Płytka o formacie 350 x 350 mm to tylko 
jedna z wielu propozycji bogatej oferty firmy 
zawierajàcej równie˝ oporniki, palisady i inne 
korespondujàce wzorniczo wykoƒczenia.

www.drewbet.pl
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Płytka chodnikowa DReWBET® 350x350 jest produktem przeznaczonym do budowy chodników. Znajdzie swoje miejsce wsz´dzie tam, 
gdzie dominuje ruch pieszy i obecnoÊç ludzka. Zró˝nicowana kolorystyka jak równie˝ ponadczasowa forma tej płytki, pozwala na dobór 
tego materiału tak˝e do aran˝acji wn´trza. Wykoƒczony nià taras na lata zachowa swój miejski urok. Odpowiednio dobrany kolor i układ 
płytek spełni Paƒstwa oczekiwania. 

płytKa 350x350

PŁYtka 350 x 350
gR.50 [mm]

MELANŻE
WYSOKA 

 MROZOODPORNOŚĆ
DOKŁADNA

GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 
MelanŻe

Płytka chodnikowa DReWBET® płytKa 350x350 wyst´puje  
w jedym rozmiarze i w jednej gruboÊci.

350

350

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ



92
Firma DReWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

PŁYtka 350x350 ZŁota JeSieŃ D1 PŁYtka 350x350 ZŁota JeSieŃ D3 PŁYtka 350x350 MelanŻ D7 PŁYtka 350x350 MelanŻ
BiaŁo-PiaSkoWY
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PŁYtka 350 x 350
gR.50 [mm]

Dost´pna w melan˝u bràzów i złocieni. Płytka z łatwoÊcià odnajdzie 
si´ w towarzystwie drewnianej oprawy drzwi tarasowych czy 
teakowych ogrodowych mebli. Pi´ç ró˝nych odcieni w w połàczeniu 
z du˝ym formatem płytki zapewniajà efekt gładko przechodzàcego 
gradientu na powierzchni.

 
MelanŻe

MELANŻE
WYSOKA 

 MROZOODPORNOŚĆ
DOKŁADNA

GRUBOŚĆ PŁYTKI 
WYKOŃCZENIE 

Z FAZĄ

Szczegółowe dane techniczne kostki chodnikowej 
DReWBET® płytKa 350x350 pozwalajà na dokładne 
obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DReWBET® płytKa 350x350 gR.50 [mm]

DługoÊç [mm] 350

SzerokoÊç [mm] 350

IloÊç kostek w warstwie 6

IloÊç m2 w warstwie 0,73

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 8,82

koStka BRUkoWa | katalog PRoDUktÓW

PŁYtka 350x350 MelanŻ
SZaRo-gRaFitoWY

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

PŁYtka 350x350 MelanŻ
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY
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Kostki z serii DReWBET® śrutowany to produkty o doskonałych
parametrach technicznych i jednoczeÊnie wyglàdzie stylizowanym.
Powstał z myÊlà o wymagàjacych Klientach poszukujàcych doskonałej 
jakoÊci w rozsàdnej cenie. Specjalnie zaprojektowany skład mieszanki 
kruszyw u˝ywany w procesie produkcji tej kostki oraz proces Êrutowania 
powierzchni, zapewnia stylizowany na stary bruk wyglàd oraz wysokà 
wytrzymałoÊç.

w szlachetnej strukturze

www.drewbet.pl
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WYRAFINOWANA ODPORNOÂå
Odporna powierzchnia kostki wzbogacona elementami kruszyw 
bazaltu, gwarantuje długie u˝ytkowanie powierzchni. Kostka z tej 
serii doskonale współgra ze standardowo u˝ywanymi materiałami. 
Doskonale wypełnia ubytki w starym bruku, idealnie wtapia si´ 
w uprzednio zaaran˝owanà przestrzeƒ, bez wzgl´du na klimat. 
Uzyskana struktura kostki, daje szerokie mo˝liwoÊci zastosowania, 
szczególnie tam, gdzie zale˝y nam na efektownym wyglàdzie oraz 
wy˝szej przyczepnoÊci.

Procesowi Êrutowania poddawane sà kostki brukowe DREWBET® z serii:

GRANIT 

 
ŚRUTOWANE

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW 5
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Elementy serii DREWBET® GRANIT   
ŚruTOwANY dost´pne sà w pi´ciu formatach 
gwarantujàcych du˝à dowolnoÊç projektowà. 
Z tak zaprojektowanà formà kostki, ka˝dy 
kształt jest mo˝liwy do uzyskania.

www.drewbet.pl

9
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GrANIT ŚruTOwANY firmy DREWBET® to kostka dwuwarstwowa, produkowana w procesie wibroprasowania z kruszyw naturalnych 
takich jak bazalt czy granit. Kruszywa nadajà kostce charakterystyczny wyglàd zbli˝ony do naturalnego kamienia, pozwalajà na uzyskanie 
szerokiej palety barw. Mo˝liwoÊç zastosowania ró˝nych kruszyw, daje nieograniczone mo˝liwoÊci aran˝acyjne nawierzchni brukowej. 
Kostka Êrutowana dost´pna jest w kolorze białym, czerwonym, grafitowym i ˝ółtym. W ofercie firmy dost´pne sà inne wzory w tych 
samych wybarwieniach.

GRANIT ŚRUTOWANY
GR.60, GR.80 [mm]

 
ŚRUTOWANE

GrANIT ŚruTOwANY

Kostka brukowa DREWBET® GrANIT ŚruTOwANY  
wyst´puje w pi´ciu rozmiarach i w dwóch gruboÊciach.

91

113 102 91

91

80 69

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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GRANIT ŚRUTOWANY BIAŁY GRANIT ŚRUTOWANY CZERWONY GRANIT ŚRUTOWANY GRAFITOWY GRANIT ŚRUTOWANY ŻÓŁTY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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GRANIT ŚRUTOWANY
GR.60, GR.80 [mm] ŚRUTOWANE

Kostka ŚruTOwANA dost´pna jest w kolorze szarym, czerwonym,
grafitowym i ˝ółtym. Bogata kolorystyka jak równie˝ jej 
ponadczasowa forma sprawia, ˝e produkt ten jest uniwersalny. 
W ofercie firmy dost´pny jest równie˝ GRANIT w kilku innych 
kolorach i teksturach, co pozwala na tworzenie ciekawych 
i jednoczeÊnie funkcjonalnych aran˝acji nawierzchni.

GR.80

113 102 91 80 69

91

20 26 24 34 36

1,05

10

10,5

DREWBET® GRANIT GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 113 102 91 80 69

SzerokoÊç [mm] 91

IloÊç kostek w warstwie 20 26 24 34 36

IloÊç m2 w warstwie 1,05

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,6

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW



100

VINTAGE - kolekcja kostki brukowej firmy DREWBET®, powstała z myślą 
o kreatywnych użytkownikach. Tworzą ją wzory inspirowane naturą; imitujące 
strukturę starego drewna czy zniszczonego bruku. Ciepłe w odbiorze naturalne 
formy o dużej odporności. Kolekcja Vintage daje nieograniczone możliwości 
aranżacyjne. Polecana osobom o wyrafinowanym guście. 

w nowej odsłonie

www.drewbet.pl
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Z NUTKÑ NOSTALGII
Kolekcja kostki brukowej firmy DREWBET® z serii VINTAGE powstała 
w zgodzie z aktualnym trendem USED LOOK. Prezentuje charakter 
typowy dla starego bruku oddajàc jego niezwykłe ciepło i klimat. 
Walory jakoÊciowe, jak równie˝ bogactwo kształtów i wybarwieƒ 
sprawiajà, ˝e materiał ten doskonale sprawdzi si´ zarówno przy 
wyszukanych aran˝acjach w stylu VINTAGE, jak i w czystym loftowym 
klimacie.

 
VINTAGE

Dekoracyjne kostki brukowe DREWBET® VINTAGE:

GRANIT 
COSTA BrAVA
FLIN STONE

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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Granit w odmianie postarzanej jest 
dedykowany do stosowania w zabytkowych 
kompleksach oraz przy stylowych 
rezydencjach. Jak równie˝ - o czym wiedzà 
architekci - wsz´dzie tam, gdzie liczy si´ ciepła 
atmosfera.

www.drewbet.pl
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GRANIT w odmianie postarzanej poszerzył w 2008 roku wachlarz produktów firmy DREWBET®, dajàc tym samym dodatkowe mo˝liwoÊci 
swoim Klientom w kwestii aran˝acji wizualnej inwestycji. Struktur´ postarzanà uzyskujemy dzi´ki specjalnej obróbce postarzajàco - 
uszlachetniajàcej. Kostk´ charakteryzuje zró˝nicowana powierzchnia, oraz nieregularne kraw´dzie. Doskonale komponuje si´  
ze starà cegłà oraz kamieniem naturalnym.

GRANIT POSTARZANY
GR.60, GR.80 [mm]

 
VINTAGE

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

GrANIT POSTArZANY

Kostka brukowa DREWBET® GRANIT POSTArZANY  
wyst´puje w pi´ciu rozmiarach i w dwóch gruboÊciach.

91

113 102 91

91

80 69

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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GRANIT POSTARZANY PIASKOWY

GRANIT POSTARZANY SZARY GRANIT POSTARZANY CZERWONY GRANIT POSTARZANY GRAFITOWY GRANIT POSTARZANY CIEMNOBRĄZOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl



GRANIT POSTARZANY
GR.60, GR.80 [mm] VINTAGE

Dzi´ki stylizowanej strukturze oraz ponadczasowej kolorystyce 
produkt ten stał si´ ciekawà alternatywà dla osób zajmujàcych 
si´ designem. Kostka z tej serii doskonale uzupełni klimatyczne 
stylizacje lub przestrzeƒ wokół budynku o historycznym 
charakterze.

GR.80

113 102 91 80 69

91

20 26 24 34 36

1,05

8

8,40

DREWBET® GRANIT GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 113 102 91 80 69

SzerokoÊç [mm] 91

IloÊç kostek w warstwie 20 26 24 34 36

IloÊç m2 w warstwie 1,05

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 10,5

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® GRANIT  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW 105



Est, saerferrum nis maio. Parum quam, cullor solorio que 
consequ aeritatium volorem sum acia con cus in non-
seque quo idem re pa volorec atemporere ped quatur as 
et lam aut molupti doluptiisci

Kostka o tak nieregularnych kształtach i powierzchni, 
oprócz standardowych zastosowaƒ pozwala na wykonanie 
oryginalnych elementów aran˝acyjnych. Ponadto 
umo˝liwia łàczenie z innymi wzorami.

www.drewbet.pl106



107

SYSTEM COSTA BrAVA podobnie jak cała seria VINTAGE, poddawana jest specjalnej obróbce, której celem jest uzyskanie postarzanej 
powierzchni poprzez obijanie. Trójelementowy system tej kostki pozwala na jej dowolne układanie, co umo˝liwia wykonanie 
oryginalnych Êcie˝ek, dróg czy podjazdów zgodnie z projektem. System pozwala na dowolne łàczenie elementów, dlatego ka˝dy format 
mo˝na zakupiç oddzielnie.

SYSTEM COSTA BRAVA
GR.80 [mm]

 
VINTAGE

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

SYSTEM COSTA BrAVA

Kostka brukowa DREWBET® SYSTEM COSTA BrAVA  
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

127

63126189

A B C

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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COSTA BRAVA GRAFITOWY COSTA BRAVA CIEMNOBRĄZOWYCOSTA BRAVA CZERWONYCOSTA BRAVA SZARY

COSTA BRAVA PIASKOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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SYSTEM COSTA BRAVA
GR.80 [mm] VINTAGE

Kostka z serii DREWBET® SYSTEM COSTA BrAVA to hit wÊród 
tegorocznych wzorów. Za pomocà kostki z tej serii z łatwoÊcià 
mo˝na wykonaç owalny chodnik wokół studni czy zawiłe Êcie˝ki 
w ogrodzie. Doskonały materiał do poło˝enia wsz´dzie tam gdzie 
„nic nie le˝y”.

DREWBET® SYSTEM COSTA BRAVA GR.80 [mm]

Element A B C

DługoÊç [mm] 127 127 127

SzerokoÊç [mm] 189 126 63

IloÊç kostek w warstwie 42 63 117

IloÊç m2 w warstwie 1,014 1,01 0,94

IloÊç warstw w pakiecie 8

IloÊç m2 w pakiecie 8,11

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® SYSTEM COSTA BrAVA  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

8 8

8,08 7,52
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Kostka DREWBET® FLIN STONE 
to technologiczna odpowiedê na 
zapotrzebowanie rynku. Doskonale spełnia 
wszelkie oczekiwania estetyczne najbardziej 
wyrafinowanych gustów naszych Klientów. 

www.drewbet.pl
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FLIN STONE to kostka brukowa imitujàca naturalny, r´cznie ciosany kamieƒ. Kostki o tak wyszukanej stylistyce Êwietnie współgrajà 
z nowoczesnymi bryłami budowli, jak i surowà naturà loftów dodajàc kontrastu. System składajàcy si´ z czterech ró˝nych kształtów, 
pozwala na stworzenie zró˝nicowanej kompozycyjnie powierzchni o ciekawej strukturze. Dlatego kostka ta idealnie uzupełni przestrzeƒ 
wokół budynków z „historià”.

FLIN STONE
GR.60, GR.80 [mm]

 
VINTAGE

Kostka brukowa DREWBET® FLIN STONE  
wyst´puje w czterech rozmiarach i w dwóch gruboÊciach. 

FLIN STONE

127

127 186152 212

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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FLIN STONE PIASKOWY

FLIN STONE GRAFITOWYFLIN STONE CZERWONYFLIN STONE SZARY FLIN STONE CIEMNOBRĄZOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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DREWBET® FLIN STONE GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 127 127 127 127

SzerokoÊç [mm] 127 152 186 212

IloÊç kostek w warstwie 7 11 17 7

IloÊç m2 w warstwie 0,916

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 9,16

GR.80

127 127 127 127

127 152 186 212

7 11 17 7

0,916

8

7,33

Jak sama nazwa wskazuje kostka z tej serii powstała z myÊlà 
o Klientach poszukujàcych uroku ciosanego kamienia. Mi´kka 
w formie, łagodnie pokryje nawierzchni´, zabezpieczajàc jà przed 
uszkodzeniami.

VINTAGEFLIN STONE
GR.60, GR.80 [mm]

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® FLIN STONE  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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STANDArD to nie nuda, a raczej doskonała baza, tło do wszelkiego rodzaju 
aranżacyjnych i architektonicznych szaleństw. Kolekcja STANDARD
powstała z myślą o klasycznym zastosowaniu, choć nie tylko takie znajduje 
w przestrzeni nowoczesnego miasta. Od placów zabaw po aule galerii handlowych, 
aż po parkingi - można spotkać ją wszędzie.

Barwny melanż klasyki i szaleństwa

www.drewbet.pl



KLASYKA Z FANTAZJÑ
Kostki brukowe z serii STANDArD charakteryzujà si´ stosunkowo 
gładkà i jednolità powierzchnià oraz bogatà kolorystykà. Kostki z serii 
STANDArD doskonale uzupełnià nieomal ka˝dy projekt, niezale˝nie 
od jego charakteru. Komponujà si´ zarówno z przestrzenià miejskà, 
industrialnà jak i z klasycznà architekturà, w sposób niezauwa˝alny 
wprowadzajàc harmoni´ aran˝acji.

Dekoracyjne kostki brukowe DREWBET® STANDArD:

MALTAŃSKA
SONATA
rODOSSE 
ŁAMANA
PŁYTKA CHODNIKOwA  
STONE  
BEHAD BIG ECO 
KwADrAT ECO 
PŁYTA AżurOwA

 
STANDARD

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW 115
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MALTAŃSKA CIEMNOBRĄZOWA MALTAŃSKA ŻÓŁTA MALTAŃSKA PIASKOWA

MALTAŃSKA CZERWONA MALTAŃSKA GRAFITOWAMALTAŃSKA SZARA MALTAŃSKA JASNOBRĄZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl



MALTAŃSKA 
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Bogata we wzory i form´ kolekcja MALTAŃSKA firmy DREWBET® zachwyci ka˝dego mnogoÊcià rozwiàzaƒ aran˝acyjnych na jakie pozwala 
jej niezwykły kształt. Zło˝ona z siedmiu elementów, doskonała układanka o nieregularnej kraw´dzi - uatrakcyjni formà nawet najbardziej 
monotonny fragment, wprowadzajàc dynamik´ w ogólny wyglàd powierzchni.

 
STANDARDMALTAŃSKA

GR.40, 

MALTAŃSKA

Kostka brukowa DREWBET® MALTAŃSKA  
wyst´puje w siedmiu rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

139

139

104121,5139156,5

174191,5209

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

 GR.40 [mm]

DługoÊç [mm] 209 191,5 174 156,5 139 121,5 104

SzerokoÊç [mm] 139

IloÊç kostek w warstwie 49

IloÊç m2 w warstwie 1,067

IloÊç warstw w pakiecie 15

IloÊç m2 w pakiecie 16,01

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® MALTAŃSKA  
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

GR.60 [mm]

12

12,08

DREWBET®

GR.60 [mm]
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SONATA CIEMNOBRĄZOWA SONATA OLIWKOWASONATA ŻÓŁTA SONATA ZIELONA

SONATA CZERWONA SONATA GRAFITOWASONATA SZARA SONATA JASNOBRĄZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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Kostka brukowa DREWBET® SONATA z serii STANDArD posiada zaokràglone kraw´dzie oraz szeroki wachlarz kolorów. Pozwala to
na dowolne komponowanie zarówno z innymi seriami kostki brukowej, kamieniem naturalnym czy elementami architektury. Jest to 
doskonały materiał dla wszystkich niezdecydowanych - niezale˝nie od sytuacji - zawsze pasuje!

SONATA
GR.40, GR.60, GR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

STANDARD

SONATA

Kostka brukowa DREWBET® SONATA wyst´puje  
w trzech rozmiarach i w trzech gruboÊciach. 

118

118 88178

DREWBET® SONATA GR.40 [mm]

DługoÊç [mm] 178 118 88

SzerokoÊç [mm] 118

IloÊç kostek w warstwie 72

IloÊç m2 w warstwie 1,10

IloÊç warstw w pakiecie 15

IloÊç m2 w pakiecie 16,5

GR.60

178 118 88

118

72

1,10

12

13,20

GR.80

178 118 88

118

72

1,10

10

11

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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Do wykonania standardowego koła z modelu  
kostki DREWBET® SONATA o Êrednicy 155 cm  
nale˝y u˝yç dwóch warstw kostki z pakietu.

118

104,8126,1 88

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOŁO  
wyst´puje w trzech kształtach i w dwóch gruboÊciach. 

www.drewbet.pl
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SONATA KOŁO
GR.60, GR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

ELEMENT 
KOŁA

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

Kostka brukowa DREWBET® SONATA KOŁO to dodatkowe mo˝liwoÊci aran˝acji. Odpowiednia budowa formy SONATA KOŁO umo˝liwia 
układanie kół, rozet, pierÊcieni i łuków o ró˝nych rozmiarach a w połàczeniu z kostkà DREWBET® SONATA tworzenie traktów pieszo-
jezdnych, podjazdów, Êcie˝ek i chodników. Szeroka paleta barw kolekcji standard daje mo˝liwoÊç łàczenia z innymi wzorami i kolorami 
z oferty firmy DREWBET®. 

SONATA KOŁO

STANDARD

DREWBET® SONATA KOŁO GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 118 118 118

SzerokoÊç [mm] 126,1 104,8 88

IloÊç kostek w warstwie 4 44 48

IloÊç m2 w warstwie 1,02

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,24

GR.80

118 118 118

126,1 104,8 88

4 44 48

1,02

10

10,2

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® SONATA KOŁO 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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RODOSSE CIEMNOBRĄZOWY RODOSSE ZIELONYRODOSSE ŻÓŁTY RODOSSE OLIWKOWY

RODOSSE CZERWONY RODOSSE GRAFITOWYRODOSSE SZARY RODOSSE  JASNOBRĄZOWY
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RODOSSE
GR.60 [mm]

Kostka brukowa rODOSSE to układ dwóch elementów. Równa powierzchnia licowa z delikatnym fazowaniem oraz nieregularna 
kraw´dê boczna tworzà harmonijnà całoÊç, co daje nieograniczone mo˝liwoÊci aran˝acji przestrzeni. Wykonane powierzchnie majà 
ponadczasowy charakter i doskonale komponujà si´ z otoczeniem. Stosowane do układania tarasów, chodników, podjazdów i elementów 
aran˝acji ogrodu.

rODOSSE

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

STANDARD

Kostka brukowa DREWBET® rODOSSE  

wyst´puje w dwóch rozmiarach i w jednej gruboÊci.

118

178 118

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

DREWBET® rODOSSE GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 178 118

SzerokoÊç [mm] 118

IloÊç kostek w warstwie 24 40

IloÊç m2 w warstwie 1,06

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,70

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® rODOSSE 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DREWBET® rODOSSE to klasyczne rozwiàzanie, które z łatwoÊcià 
mo˝na zaadaptowaç na własne potrzeby. Popularna forma kostki, 
dost´pna w oÊmiu kolorach - to STANDArD na wysokim poziomie.
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Do wykonania standardowego koła z modelu  
kostki DREWBET® rODESSE o Êrednicy 155 cm  
nale˝y u˝yç dwóch warstw kostki z pakietu.

118

106130 87

Kostka brukowa DREWBET® rODOSSE KOŁO  
wyst´puje w trzech kształtach i w jednej gruboÊci. 

www.drewbet.pl



DREWBET® rODOSSE KOŁO jest najcz´Êciej wybieranà serià spoÊród dost´pnych opcji w ofercie. Łatwa w utrzymaniu, wytrzymała oraz 
bogata kolorystyka tej kostki zaspokoi potrzeby ka˝dego Klienta. Odpowiedni kształt kostki rODOSSE KOŁO oraz rODOSSE daje szerokie 
mo˝liwoÊci projektowania przestrzeni z geometrycznà fantazjà.

rODOSSE KOŁO

RODOSSE KOŁO
GR.60 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

ELEMENT 
KOŁA

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

STANDARD

DREWBET® rODOSSE KOŁO GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 118 118 118

SzerokoÊç [mm] 130 106 87

IloÊç kostek w warstwie 8 48 28

IloÊç m2 w warstwie 0,92

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 11,04

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® rODOSSE KOŁO 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW 125
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ŁAMANA GRAFITOWAŁAMANA SZARA ŁAMANA CIEMNOBRĄZOWAŁAMANA CZERWONA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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ŁAMANA
GR.80 [mm]

System czterech kostek doskonale prezentuje si´ na posesjach oraz w przestrzeni publicznej. Szeroka paleta standardowych kolorów 
zapewni ka˝demu niezwykłà swobod´ projektowania. Dodatkowym atutem kostki jest ryflowana powierzchnia, która oprócz walorów 
estetycznych zapewnia bezpieczeƒstwo u˝ytkowania. Nietypowa struktura kostki brukowej z serii ŁAMANA w połàczeniu z prostymi 
kraw´dziami tworzy niezwykle ciepły materiał o szerokim zastosowaniu. Od posesji prywatnej a˝ po bruk miejski.

ŁAMANA

 
STANDARD

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

POWIERZCHNIA 
NIEREGULARNA

Kostka brukowa DREWBET® ŁAMANA 

wyst´puje w czterech rozmiarach i w jednej gruboÊci.

127

127 186152 212

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

DREWBET® ŁAMANA GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 212 186 152 127

SzerokoÊç [mm] 127 127 127 127

IloÊç kostek w warstwie 7 17 11 7

IloÊç m2 w warstwie 0,92

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 9,20

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® ŁAMANA 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

Kostka DREWBET® ŁAMANA w standardowej palecie barw to idealna 
baza do klimatycznych aran˝acji. Łagodzi i unowoczeÊnia zabytkowe 
budynki, kontrastujàc ze starà cegłà czy naturalnym kamieniem. 
Odnajdzie si´ równie˝ w epokowej aran˝acji jak i w towarzystwie 
surowego betonu. Jako cichy bohater drugiego planu, ma ogrome 
znaczenie w finalnym efekcie. Polecana wszystkim ceniàcym 
estetyk´.
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PŁYTKA 350x350 CZERWONAPŁYTKA 350x350 SZARA PŁYTKA 350x350 GRAFITOWA PŁYTKA 350x350 CIEMNOBRĄZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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PŁYTKA 350x350
GR.50 [mm]

PŁYTKA 350x350

 
STANDARD

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

Jak sama nazwa wskazuje, płytka o wymiarze 350 x 350 mm przeznaczona jest do pokrycia wszelkiego rodzaju du˝ych powierzchni 
np. ciàgów komunikacji pieszej. Doskonale prezentuje si´ te˝ jako okładzina tarasów, a nawet ogrodów zimowych tworzàc ciekawe 
kompozycje. Mo˝na jà wykorzystaç zarówno w towarzystwie klasycznej kostki brukowej jak i betonowych okładzin Êciennych z oferty  
firmy DREWBET®.

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

Płytka chodnikowa DREWBET® 350x350 wyst´puje  
w jedym rozmiarze i w jednej gruboÊci.

350

350
Szczegółowe dane techniczne kostki chodnikowej DREWBET® PŁYTKA 
350x350 pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DREWBET® PŁYTKA 350x350 GR.50 [mm]

DługoÊç [mm] 350

SzerokoÊç [mm] 350

IloÊç kostek w warstwie 6

IloÊç m2 w warstwie 0,73

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 8,82

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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PŁYTKA 500x500 CZERWONAPŁYTKA 500x500 SZARA PŁYTKA 500x500 GRAFITOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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Kostka chodnikowa DREWBET® 500x500  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci. 

DREWBET® 500x500 GR.70 [mm]

DługoÊç [mm] 500

SzerokoÊç [mm] 500

IloÊç kostek w warstwie 4

IloÊç m2 w warstwie 1,0

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 10,0

 
STANDARD

Prosty, du˝y format oraz trzy bazowe kolory - to doskonałe rozwiàzanie gwarantujàce oryginalnà nawierzchni´. Płyty przeznaczone sà do 
urozmaicenia ogrodów lub jako elementy uatrakcyjniajàce nawierzchnie z kostki. Klasyka zawsze w modzie, dlatego ta prosta, stonowana 
forma ma wielu zwolenników. Niewàtpliwie jest gwarancjà stylowej aran˝acji.

PŁYTKA 500x500
GR.70 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

PŁYTKA 500x500

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® 500x500 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

500

500

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

STONE JASNOBRĄZOWYSTONE SZARY STONE CIEMNOBRĄZOWY STONE ŻÓŁTY
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STONE
GR.80 [mm]

STONE

 
STANDARD

Betonowe płytki a˝urowe z serii STONE o nieregularnej formie cechuje wi´ksza mo˝liwoÊç odprowadzania wody ani˝eli klasyczna 
powierzchnia z kostki. Ciekawe w formie i kształcie elementy STONE doskonale wtapiajà si´ w otoczenie, łàczàc si´ z innymi materiałami, 
zabezpieczajàc powierzchni´ skarp i zboczy. Wypełniane zwykle sà trawà lub dekoracyjnym ˝wirem.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

400

400

Kostka chodnikowa DREWBET® STONE  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci. 

DREWBET® STONE GR.80 [mm]

DługoÊç [mm] 400

SzerokoÊç [mm] 400

IloÊç kostek w warstwie 6

IloÊç m2 w warstwie 0,96

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 9,60

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® STONE 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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BEHAD BIG ECO

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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BEHAD BIG ECO

 
STANDARD

BEHAD BIG ECO to kostka brukowa, którà cechuje bardzo wysoka wytrzymałoÊç na obcià˝enia. Dzi´ki swojej formie tworzy niezwykle 
trwałe i ekonomiczne powierzchnie - otwór zapewnia wi´ksze odprowadzanie wody z nawierzchni. BEHAD BIG ECO to ponad przeci´tne 
parametry techniczne w połàczeniu z niezwykłym efektem wizualnym - w standardowej kolorystycznie ofercie. Kostka brukowa BEHAD 
BIG ECO doskonale nadaje si´ na place przemysłowe, parkingi, podjazdy jak i w charakterze dekoracyjnego zabezpieczenia.

BEHAD BIG ECO
GR.100 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

220

200

Kostka DREWBET® BEHAD BIG ECO  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci.

DREWBET® BEHAD BIG ECO GR.100 [mm]

DługoÊç [mm] 200

SzerokoÊç [mm] 220

IloÊç kostek w warstwie 24

IloÊç m2 w warstwie 0,92

IloÊç warstw w pakiecie 9

IloÊç m2 w pakiecie 8,28

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD BIG ECO 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

KWADRAT ECO CZERWONYKWADRAT ECO SZARY KWADRAT ECO GRAFITOWY KWADRAT ECO CIEMNOBRĄZOWY
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KwADrAT ECO

 
STANDARD

To niezwykle ciekawy w formie element, który pozwala na tworzenie prostych, ponadczasowych form, zapewniajàc tym samym doskonałà 
retencj´ nawierzchni. Âwietny materiał do pokrycia parkingów, podjazdów i wszelkich innych nawierzchni u˝ytkowych, które majà 
zapewniç równie˝ odprowadzanie wody.

KWADRAT ECO
GR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

200

200

Kostka DREWBET® KwADrAT ECO  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci.

DREWBET® KwADrAT ECO GR.80 [mm]

DługoÊç [mm] 200

SzerokoÊç [mm] 200

IloÊç kostek w warstwie 30

IloÊç m2 w warstwie 1,20

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 12,00

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® KwADrAT ECO 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

AŻUR CZERWONYAŻUR SZARY AŻUR GRAFITOWY AŻUR CIEMNOBRĄZOWY
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Ażur

 
STANDARD

Płyty o a˝urowej konstrukcji mo˝na szybko i prosto układaç tworzàc efektowne, zielone parkingi. DREWBET® Ażur ma zastosowanie 
równie˝ przy umocnieniach skarp, nasypów, jak i rowów melioracyjnych. A˝urowa postaç elementu gwarantuje utwardzenie powierzchni 
oraz odprowadzenie wody. Otwory mo˝na zasypaç grysem lub humusem pod zasiew trawy.

AŻUR
GR.80, GR.100 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

400

600

Kostka chodnikowa DREWBET® Ażur  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w dwóch gruboÊciach. 

DREWBET® Ażur GR.80 [mm]

DługoÊç [mm] 600

SzerokoÊç [mm] 400

IloÊç kostek w warstwie 5

IloÊç m2 w warstwie 1,20

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 12

GR. 100

600

400

5

1,20

8

9,6

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® Ażur 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

 
BEZ FAZY

WYKOŃCZENIE WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ
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DREWBET® to bogata oferta komplementarnych wzorniczo rozwiązań
dla miast, gmin oraz indywidualnych inwestycji. Co roku powiększająca 
się gama produktów, z serii Industrial, pozwala na szerokie zastosowanie 
w różnych miejscach: ciągi komunikacji miejskiej, drogi, centra logistyczne, 
ścieżki rowerowe, place parkingowo-manewrowe.

Przemysłowe nastroje

www.drewbet.pl
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Wyjàkowa jakoÊç
Powierzchnie brukowe w przestrzeni miejskiej charakteryzujà
si´ du˝à wytrzymałoÊcià i odpornoÊcià. Ró˝nià si´ mi´dzy sobà co do 
wymogów formalnych, cech fizycznych oraz samego wyglàdu.
W ofercie firmy DREWBET® znajdujà si´ rozwiàzania inspirowane
ró˝norodnoÊcià tych potrzeb.

Przemysłowe kostki brukowe DREWBET®:

HOLLAND Z FAZĄ
HOLLAND Z MIKrOFAZĄ
HOLLAND BEZ FAZY
PŁYTKA KIEruNKOwA
PŁYTKA INTEGrACYJNA
INTEGrACYJNA
BEHAD Z FAZĄ
BEHAD Z MIKrOFAZĄ
BEHAD BEZ FAZY

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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Wykorzystywana zarówno przez klientów
indywidualnych jak i instytucjonalnych,
dost´pna jest w oÊmiu kolorach, 
gwarantujàcych łatwe utrzymanie.

www.drewbet.pl
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HOLLAND
GR.40, GR.60, GR.80, GR.100 [mm]

DREWBET® HOLLAND to najbardziej klasyczna spoÊród wszystkich kostek brukowych. Pozwala na fantazj´ projektowà w nieograniczonym 
zakresie. Doskonała do wykoƒczenia zjazdów, parkingów czy otoczenia nowoczesnych budowli spod znaku szkła i stali. Znaleêç jà mo˝na 
na ulicach i skwerach w ka˝dym mieÊcie. DREWBET® HOLLAND dzi´ki trzem gruboÊciom znajduje zastosowanie nieomal wsz´dzie.

HOLLAND

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

Przemysłowa kostka brukowa DREWBET® HOLLAND  

200

200

100

200100

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 



144

HOLLAND JASNOBRĄZOWYHOLLAND CZERWONY HOLLAND GRAFITOWYHOLLAND SZARY

HOLLAND CIEMNOBRĄZOWY HOLLAND ZIELONYHOLLAND ŻÓŁTY HOLLAND OLIWKOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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Geometryczna forma tej kostki sprawia, ˝e architekci cz´sto po nià 
si´gajà, nie tylko dla jej wytrzymałoÊci, ale przede wszystkim dla 
graficznej formy. Geometryczny wzór kostki doskonale harmonizuje 
przestrzeƒ miejskà. Dodaje rytmu chaotycznej atmosferze 
biegnàcego miasta. Doskonale podkreÊli monumentalny charakter 
instytucji czy skwerów miejskich.

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE
HOLLAND
GR.40, GR.60, GR.80, GR.100 [mm] 

GR.80

faza faza bez fazy

100 200 200

100 100 100

96 54 54

0,96 1,08 1,08

10 10 10

9,6 10,8 10,8

GR.60

faza
faza, bez fazy,

mikrofaza

100 200

100 100

99 54

0,99 1,08

12 12

11,88 12,96

DREWBET® HOLLAND GR.40 [mm]

Rodzaj wykoƒczenia faza

DługoÊç [mm] 200

SzerokoÊç [mm] 100

IloÊç kostek w warstwie 54

IloÊç m2 w warstwie 1,08

IloÊç warstw w pakiecie 15

IloÊç m2 w pakiecie 16,20

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® HOLLAND 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.
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WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

GR.100

mikrofaza bez fazy

200 200

100 100

48

0,96

8

7,687,68

8

0,96

48



WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY

KOSTKA KIEruNKOwA 300x300
DREWBET® KOSTKA KIEruNKOwA 300x300x80 za pomocà powierzchni ryflowanej „przechwytuje” osob´ z dysfunkcjà  
wzroku wskazujàc jej kierunek do przejÊcia dla pieszych lub kierunek ciàgu komunikacyjnego. Kostki kierunkowe 300x300x80  
stosujemy w powiàzaniu z kostkami integracyjnymi 300x300x80, które tworzà razem komplet oznakowania fakturowego  
dla u˝ytkowników ciàgów komunikacji pieszej.W przypadku monta˝u nale˝y kierowaç si´ odr´bnymi warunkami  
zabudowy zawartymi w Êwiadectwie jakoÊci produktu.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

KOSTKA INTEGRACYJNA BIAŁA

www.drewbet.pl

KOSTKA KIERUNKOWA 
300x300
GR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

300

300

DREWBET®
KOSTKA KIEruNKOwA GR.80 [mm]

DługoÊç [mm]

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç mb w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç sztuk w pakiecie

IloÊç mb w pakiecie

300

300

12

3,6

8

96

28,8

Szczegółowe dane techniczne DREWBET® KOSTKA KIEruNKOwA 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.
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KOSTKA 
INTEGrACYJNA 300x300
DREWBET® PŁYTKA INTEGrACYJNA 300x300x80 powstała aby zapewniç bezpieczny ruch pieszy osób starszych, niedowidzàcych, 
niewidomych oraz innych u˝ytkowników ciàgów komunikacji pieszej. Zastosowanie na kostce integracyjnej ostrzegawczej faktury 
przekazuje informacj´ o zagro˝eniu poruszajàcej si´ osobie. Wyczuwalna stopà faktura ułatwia orientacj´ w przestrzeni komunikacyjnej 
oraz poło˝enie wzgl´dem jezdni. Stojàc na niej osoba dostaje informacje, ˝e znajduje si´ w bezpiecznej odległoÊci od jezdni oraz  
o mo˝liwoÊci wystàpienia zagro˝enia. Kostki integracyjne stosujemy w powiàzaniu z kostkami kierunkowymi 300x300x80, które tworzà 
razem komplet oznakowania fakturowego dla u˝ytkowników ciàgów komunikacji pieszej. W przypadku monta˝u nale˝y kierowaç  
si´ odr´bnymi warunkami zabudowy zawartymi w Êwiadectwie jakoÊci produktu.

KOSTKA INTEGRACYJNA 
300x300
GR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

KOSTKA INTEGRACYJNA SZARA

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

300

300

DREWBET®
KOSTKA INTEGrACYJNA GR.80 [mm]

DługoÊç [mm] 300

SzerokoÊç [mm] 300

IloÊç kostek w warstwie 12

IloÊç m2 w warstwie 1,08

IloÊç warstw w pakiecie 8

IloÊç m2 w pakiecie 8,64

Szczegółowe dane techniczne DREWBET® KOSTKA INTEGrACYJNA 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

KOSTKA INTEGRACYJNA ŻÓŁTA
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Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

HOLLAND INTEGRACYJNA CZERWONYHOLLAND INTEGRACYJNA SZARY HOLLAND INTEGRACYJNA GRAFITOWY HOLLAND INTEGRACYJNA ŻÓŁTY

www.drewbet.pl
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HOLLAND INTEGrACYJNA
Kostka chodnikowa DREWBET® HOLLAND INTEGrACYJNA powstała aby zapewniç bezpieczny ruch pieszy. Jej zastosowanie jest 
bardzo wa˝ne szczególnie w miejscach, gdzie koƒczy si´ chodnik, jest przejÊcie dla pieszych, czy brzeg peronu. Kostka HOLLAND 
INTEGrACYJNA OSTRZEGA przed gro˝àcym niebezpieczeƒstwem, nie tylko osoby niepełnosprawne, ale ka˝dego u˝ytkownika 
powierzchni komunikacyjnej. Kostka HOLLAND INTEGrACYJNA doskonale uzupełni nawierzchnie inwestycji z klasycznej kostki, tworzàc 
elementy ostrzegawcze w ruchu pieszym. Polecane inwestycjom u˝ytecznoÊci publicznej. W przypadku monta˝u nale˝y kierowaç  
si´ odr´bnymi warunkami zabudowy zawartymi w Êwiadectwie jakoÊci produktu.

HOLLAND INTEGRACYJNA
GR.80 [mm]

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

Kostka DREWBET® HOLLAND INTEGrACYJNA  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci. 

100

200

DREWBET® HOLLAND GR.80 [mm]

DługoÊç [mm] 200

SzerokoÊç [mm] 100

IloÊç kostek w warstwie 54

IloÊç m2 w warstwie 1,08

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 10,8

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® HOLLAND INTEGrACYJNA 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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BEHAD CZERWONY BEHAD GRAFITOWYBEHAD SZARY BEHAD CIEMNOBRĄZOWYBEHAD JASNOBRĄZOWY

BEHAD NIEBIESKIBEHAD ŹÓŁTY BEHAD ZIELONY BEHAD ZŁOTA JESIEŃ D1 BEHAD ZŁOTA JESIEŃ D3

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl



BEHAD
DREWBET® BEHAD cechuje si´ niezwykłà wytrzymałoÊcià. Dedykowany jest obiektom przemysłowym, parkingom i innym eksploatowanym 
nawierzchniom u˝ytecznoÊci publicznej. Trzy gruboÊci kostki pozwalajà dopasowaç jà do projektowanego obcià˝enia powierzchni. BEHAD 
fazowany jest najbardziej uniwersalny w swojej grupie. Doceniajàc wytrzymałoÊciowe zalety tej kostki, produkujemy jà w standardowych 
barwach a tak˝e na zamówienie w Złotej Jesieni D1 i D3 oraz niebieski (dost´pna w gruboÊci 80 mm).

BEHAD Z FAZĄ 
GR.60, GR.80, GR.100 [mm] 

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z FAZĄ

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD FAZA 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DREWBET® BEHAD FAZA GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 200 100

SzerokoÊç [mm] 165 165

IloÊç kostek w warstwie 36 4

IloÊç kostek w 1 m2 35

IloÊç m2 w warstwie 1,085

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 13,02

GR.80

200 100 200

165 165 140

36 64 36

35 70 40

1,028 0,914 0,90

10 10 10

10,28 9,14 9

GR.100

200 100 200

165 165 140

36 36 12

35 70 40

1,028 0,815

8 8

8,23 6,52

BEHAD dzi´ki swojemu kształtowi tworzy niezwykle 
trwałe i ekonomiczne nawierzchnie, doskonałe 
na place przemysłowe, parkingi, chodniki oraz na 
podjazdy przy prywatnych posesjach. W ofercie 
dost´pne sà kostki brukowe w trzech gruboÊciach 
60, 80 i 100 mm.

Przemysłowa kostka brukowa DREWBET® BEHAD Z FAZĄ 

160

20099,5
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MELANŻE
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Kostka w dwóch formatach pozwala na  
wykoƒczenie nawet najbardziej zaawansowanego 
projektu, dajàc idealnie gładkà i solidnà powierzchni´.  

www.drewbet.pl152



BEHAD 80 i 100 mm – cechujà si´ wysokà wytrzymałoÊcià na 
obcià˝enia. BEHAD to  najlepszy wybór dla inwestorów chcàcych 
uzyskaç wytrzymałà i trwałà nawierzchni´. Wykoƒczenie kostki 
za pomocà mikrofazy pozwala na stworzenie placu, którego 
powierzchnia b´dzie bardziej płaska ni˝ z kostki fazowanej.  
To poÊrednia forma mi´dzy kostkà fazowanà a kostkà bez fazy. 
Przydatna szczególnie tam, gdzie zale˝y nam na uniwersalnoÊci  
powierzchni.

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

BEHAD Z MIKROFAZĄ 
GR.80, GR.100 [mm]

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD Z MIKrOFAZĄ 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DREWBET® BEHAD Z MIKrOFAZĄ GR.80

DługoÊç [mm] 200 100 200

SzerokoÊç [mm] 165 165 140

IloÊç kostek w warstwie 36 64 36

IloÊç kostek w 1 m2 35 70 40

IloÊç m2 w warstwie 1,028 0,914 0,90

IloÊç warstw w pakiecie 10 10 10

IloÊç m2 w pakiecie 10,28 9,14 9

Przemysłowa kostka brukowa DREWBET® BEHAD Z MIKrOFAZĄ 

160

20099,5

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

GR.100

200

165

36

35

1,028

8

8,23

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

153



www.drewbet.pl

Kostka w dwóch formatach pozwala na  
wykoƒczenie nawet najbardziej zaawansowanego 
projektu, dajàc idealnie gładkà i solidnà powierzchni´.  
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DREWBET® BEHAD BEZ FAZY dzi´ki swojemu kształtowi tworzy 
niezwykle trwałe i gładkie nawierzchnie, doskonałe na place zabaw 
i alejki dla jedno i kilku kołowców. W ofercie dost´pne sà kostki 
brukowe w dwóch gruboÊciach 60 i 80 mm cechujàce si´ wysokà 
wytrzymałoÊcià na obcià˝enia. BEHAD BEZ FAZY to najlepszy 
wybór dla inwestorów chcàcych uzyskaç gładkà powierzchni´, 
bez wgł´bieƒ i zniekształceƒ. Wsz´dzie tam gdzie liczy si´ dobra 
zabawa.

 
CITY INDUSTRIES

KOSTKI PRZEMYSŁOWE

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

BEHAD BEZ FAZY
GR.60, GR.80 [mm]

Przemysłowa kostka brukowa DREWBET® BEHAD BEZ FAZY 

160

20099,5

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® BEHAD BEZ FAZY 
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DREWBET® BEHAD BEZ FAZY GR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 200

SzerokoÊç [mm] 165

IloÊç kostek w warstwie 36

IloÊç kostek w 1 m2 35

IloÊç m2 w warstwie 1,028

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 12,33

GR.80

200 100 200

165 165 140

36 64 36

35 70 40

1,028 0,914 0,90

10 10 10

10,28 9,14 9

WYKOŃCZENIE 
BEZ FAZY
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Kształty kostek to nie tylko regularne prostokąty, ale i trapezy, z których 
da się ułożyć rozmaite wzory, zwłaszcza łuki, fale, okręgi. Dlatego też 
istotny jest właściwy dobór elementów uzupełniających kompozycje 
czy umacniających takich jak oporniki, krawężniki czy palisady, aby 
pojekt był spójny i wizualnie zamknięty. Nawierzchnia tarasu oraz 
innych utwardzonych fragmentów otoczenia domu powinna współgrać 
z architekturą budynku. 

Idealne wykończenie

www.drewbet.pl156
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Bogata oferta elementów
Warto podkreÊliç wyjàtkowy charakter danego miejsca np. tarasu 
czy patio i wyraênie oddzieliç go od pozostałych nawierzchni 
wykoƒczonych podobnym materiałem – zwłaszcza jeÊli jest to kostka 
brukowa. Mo˝emy to osiàgnàç poprzez: wprowadzenie odmiennego 
wzoru uło˝enia kostek, niejednolitej kolorystyki nawierzchni 
oraz poprzez zró˝nicowanie poziomów terenu. Przy wykoƒczeniu 
i umocnieniu tych elementów potrzebna jest GALANTERIA 
BETONOWA. Dzi´ki temu zarówno my, jak i nasi goÊcie b´dziemy si´ 
czuç komfortowo. 

W ofercie galanterii betonowej DREWBET® wyst´pujà:

KrAwĘżNIKI DrOGOwE
KrAwĘżNIKI NAJAZDOwE
KrAwĘżNIKI ŁuKOwE
OBrZEżA
OPOrNIKI
BLOCZKI BuDOwLANE
KOrYTKA ŚCIEKOwE
PŁYTY AżurOwE
PŁYTY CHODNIKOwE
PALISADY

 
GALANTERIA

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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OPORNIK DEKORACYJNY CZERWONY OPORNIK DEKORACYJNY PIASKOWY

OPORNIK DEKORACYJNY D7 OPORNIK DEKORACYJNY
SZARO-GRAFITOWY

OPORNIK DEKORACYJNY SZARY OPORNIK DEKORACYJNY GRAFITOWY

OPORNIK DEKORACYJNY
ZŁOTA JESIEŃ D1

OPORNIK DEKORACYJNY
ZŁOTA JESIEŃ D3

OPORNIK DEKORACYJNY 
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY

OPORNIK DEKORACYJNY  
BIAŁO-PIASKOWY

OPORNIK DEKORACYJNY 
CIEMNOBRĄZOWY

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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GALANTERIA

OPOrNIK DEKOrACYJNY 
POSTArZANY
Wymiar: 100x100x180
IloÊç sztuk w pakiecie: 504

OPOrNIK DEKOrACYJNY
Wymiar: 100x100x180
IloÊç sztuk w pakiecie: 504

Oporniki dekoracyjne spełniajà takie same funkcje jak pozostałe obrze˝a, oporniki czy palisady. Jest to produkt przeznaczony  
do wzmacniania kraw´dzi utwardzonej powierzchni. Najwi´kszà zaletà prezentowanego elementu jest jego kształt, który przekłada  
si´ na wielorakoÊç zastosowaƒ i mo˝liwoÊci monta˝u w pionie i w poziomie. Dzi´ki niewielkim wymiarom, jest idealnym rozwiàzaniem  
do tworzenia łuków. Oporniki dekoracyjne sà wykoƒczone fazà prostà i zaokràglonà. Dost´pne sà równie˝ w wersji postarzanej.

Oporniki dekoracyjne wyst´pujà w obu wariantach w kolorystyce podstawowej czyli w kolorze szarym, grafitowym, czerwonym,  
piaskowym oraz ciemnym bràzie. Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów gama kolorystyczna prezentowanego  
modelu zosta∏a poszerzona o Kolory Jesieni, by doskonale uzupe∏niç bogatà ofert´ kostek brukowych oferowanych z tej palety.  
Pozwala to na zachowanie spójnoÊci wizualnej projektowanych powierzchni. Nowy model obrze˝y dekoracyjnych daje Paƒstwu  
wiele mo˝liwoÊci zabudowy tworzàc alternatyw´ dla tradycyjnych obrze˝y betonowych czy palisad.

OPORNIKI DEKORACYJNE
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Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl

OBRZEŻE PALISADOWE  
PROSTOKĄTNE SZARE

OBRZEŻE PALISADOWE  
PROSTOKĄTNE GRAFITOWE

OBRZEŻE PALISADOWE  
PROSTOKĄTNE CZERWONE

OBRZEŻE PALISADOWE  
PROSTOKĄTNE PIASKOWE

OBRZEŻE PALISADOWE  
PROSTOKĄTNE CIEMNOBRĄZOWE

OBRZEŻE PALISADOWE  
PROSTOKĄTNE ZŁOTA JESIEŃ D1

OBRZEŻE PALISADOWE  
PROSTOKĄTNE ZŁOTA JESIEŃ D3
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PALISADY

 
Wyglàdem obrze˝a przypominajà połàczone ze sobà 
palisady kwadratowe. Zastosowanie obrze˝y palisadowych 
pozwoli na podniesienie walorów funkcjonalnych oraz 
estetycznych otoczenia, a kolorystyka odcieni Kolorów 
Jesieni idealnie u∏atwi dopasowanie obrze˝y do jesiennej 
kolorystyki nawierzchni.

Obrze˝e palisadowe prostokàtne to element  
małej architektury pozwalajàcy na praktyczne  
rozwiàzania. Dzi´ki obrze˝om mo˝na w szybki  
i prosty sposób kształtowaç teren oraz wyznaczaç  
granice obszarów zielonych. 

OBRZEŻA DEKORACYJNE

OBrZEżE PALISADOwE PrOSTOKĄTNE 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW

498

60

250

Wymiar: 60x250x498
 
IloÊç sztuk w pakiecie: 72 sztuki
IloÊç na palecie: 35,85 mb 
IloÊç warstw na palecie: 3 
IloÊç w warstwie: 24 sztuki
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Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

OBRZEŻE PALISADOWE 
ZŁOTA JESIEŃ D1

OBRZEŻE PALISADOWE 
ZŁOTA JESIEŃ D3

OBRZEŻE PALISADOWE SZARE OBRZEŻE PALISADOWE GRAFITOWE

OBRZEŻE PALISADOWE CZERWONE OBRZEŻE PALISADOWE 
JASNOBRĄZOWE

OBRZEŻE PALISADOWE 
CIEMNOBRĄZOWE

www.drewbet.pl
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PALISADY

Obrze˝e palisadowe to element małej architektury pozwalajàcy na rozmaite praktyczne rozwiàzania pomagajàce odpowiednio  
wyeksponowaç roÊliny w przydomowych ogrodach. Dzi´ki obrze˝om mo˝na tak˝e w szybki i prosty sposób kształtowaç teren  
oraz wyznaczaç granice zieleni. Wyglàdem przypominajà  połàczone ze sobà palisady okràg∏e mniejszych rozmiarów.
Zastosowanie obrze˝y palisadowych pozwoli na podniesienie walorów funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia,  
a kolorystyka odcieni Kolorów Jesieni idealnie u∏atwi dopasowanie obrze˝y do jesiennej kolorystyki nawierzchni.

OBRZEŻA DEKORACYJNE

Obrze˝e palisadowe dost´pne jest w 3 modu∏ach
10 palisadowych (długoÊç 47 cm)
5 palisadowych (długoÊç 23,5 cm)
2 palisadowych (długoÊç 9,4 cm)

Obrze˝e sprzedawane jest na rz´dy sk∏adajàce  
si´ z mixu elementów A, B i C. Jeden rzàd na palecie 
transportowej ma d∏ugoÊç 94 cm.

Okràg∏y profil elementów obrze˝a doskonale pasuje 
do szerokiej gamy modeli kostki a polecany jest  
szczególnie do klasycznych realizacji z elementami 
ko∏a. 

OBrZEżE PALISADOwE 
Wymiar: 60x250

B

C

A

OBrZEżE PALISADOwE  
6x25x (A=47 cm   B=23,5 cm   C=9,4 cm)

Element A B C

IloÊç rz´dów w warstwie 15

D∏ugoÊç 1 rz´du 0,94

IloÊç elementów w warstwie 16 14 35

IloÊç mb w warstwie 14,1

IloÊç warstw w pakiecie 3

IloÊç mb w pakiecie 42,3

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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PALISADA OKRĄGŁA SZARA PALISADA OKRĄGŁA GRAFITOWA PALISADA OKRĄGŁA CZERWONA PALISADA OKRĄGŁA JASNOBRĄZOWA

PALISADA OKRĄGŁA CIEMNOBRĄZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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PALISADY

PALISADA OKrĄGŁA
Wymiar: 110x400
IloÊç sztuk w pakiecie: 84

OBRZEŻA DEKORACYJNE

Okràg∏y profil palisady 
doskonale pasuje do szerokiej 
gamy modeli kostki brukowej, 
niezale˝nie od stopnia 
skomplikowania projektu.  
Palisada okràg∏a polecana jest  
szczególnie do klasycznych 
realizacji z elementami ko∏a.

95

110 110

40
0

55

Palisady dekoracyjne prostokàtne spe∏niajà dwie podstawowe funkcje: pozwalajà na niwelacj´ ró˝nych poziomów (schody, brzegi  
skarp, tarasy, mury oporowe) oraz urozmaicajà teren poprzez tworzenie uporzàdkowanych terenów zielonych i ozdobnych powierzchni  
wykonanych z ró˝nego rodzaju kostek brukowych. Zastosowanie palisad ozdobnych pozwoli na podniesienie walorów funkcjonalnych 
oraz estetycznych otoczenia. Szeroka paleta barw u∏atwi dopasowanie ich do wybranej kolorystyki nawierzchni.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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PALISADA PROSTOKĄTNA SZARA PALISADA PROSTOKĄTNA GRAFITOWA PALISADA PROSTOKĄTNA CZERWONA PALISADA PROSTOKĄTNA 
JASNOBRĄZOWA

PALISADA PROSTOKĄTNA 
CIEMNOBRĄZOWA

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl



 
PALISADY

PALISADA PrOSTOKĄTNA
Wymiar: 100x160x400
IloÊç sztuk w pakiecie: 60 sztuk

Prostokàtny profil palisady 
doskonale pasuje do szerokiej  
gamy modeli kostki brukowej, 
niezale˝nie od stopnia  
skomplikowania projektu.  
Palisada protokàtna polecana  
jest szczególnie do 
nowoczesnych realizacji.

OBRZEŻA DEKORACYJNE
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40
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160

Palisady betonowe firmy DREWBET® pozwalajà na niwelacj´ ro˝nych poziomów oraz urozmaicajà wizualnie teren poprzez tworzenie 
uporzàdkowanych struktur zielonych i ozdobnych powierzchni o jasnym w przekazie przeznaczeniu. Zastosowanie palisad ozdobnych 
pozwala na podniesienie walorów funkcjonalnych oraz estetycznych otoczenia. Szeroka paleta barw ułatwia dopasowanie ich do 
wybranej kolorystyki nawierzchni. Palisady sà równie˝ ciekawà alternatywà dla kraw´˝ników, którà najcz´Êciej stosujà posiadacze 
domów jednorodzinnych. Z pewnoÊcià sprawdzà si´ przy wykoƒczeniach dziedziƒców, małej architektury ogrodowej, Êcie˝ek, schodów 
i podjazdów.

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW 167
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Obrze˝a betonowe w kolorze grafitu doskonale 
spełnià rol´ elementu graficznego dzielàcego 
przestrzeƒ lub te˝ podkreÊlajàc jedynie 
jej fragmenty. Stosowane zarówno w celu 
zabezpieczenia nawierzchni, cz´sto wybierane 
sà przez architektów do celów aran˝acyjnych.

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji. www.drewbet.pl
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GALANTERIA

OBrZEżE  
Wymiar: 60x200x750
IloÊç sztuk w pakiecie: 48 
Kolory: g g g g

OBrZEżE  
Wymiar: 60x200x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 68 
Kolory: g g g g

OBRZEŻA 

Obrze˝a trawnikowe sà najcz´Êciej stosowanymi elementami rozdzielajàcymi nawierzchni´ chodników i placów od trawników. 

 

Zabudowane na „suchym betonie” stanowià elementy oporowe, zabezpieczajàce przed rozsuwaniem si´ kostek brukowych. 

 

Kolorystyka obrze˝y oraz typ powierzchni odpowiadajà stosowanym kostkom.
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OBrZEżE  
Wymiar: 60x250x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 51 
Kolory: g g g g
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Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

Oporniki betonowe to rozwiàzanie dla 
architektów i urbanistów. Pozwala na szybkie 
zabezpieczenie dekoracyjnych skwerów 
wokół budynków i placów. Âwietnie sprawdza 
si´ w przypadku zwykłych chodników, które 
odpowiednio wykoƒczone stajà si´ nie tylko 
ładne, ale równie˝ bezpieczne - chropowata 
faktura betonu posiada bowiem bardzo 
dobre właÊciwoÊci antypoÊlizgowe. Oporniki 
betonowe firmy DREWBET® to tak˝e ciekawa 
alternatywa na wykoƒczenie parkingów. Za 
ich zastosowaniem przemawia krótki czas 
wykonania, wysoka estetyka, odpornoÊç na 
obcià˝enia i trwałoÊç.

www.drewbet.pl
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GALANTERIA

OPOrNIK 80 mm  
Wymiar: 80x200x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 32 sztuki
Kolory: g g g g

Wymiar: 80x300x1000
IloÊç sztuk w pakiecie:  
24 sztuki lub 33 sztuki
Kolory: g g g g

Wymiar: 80x250x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 24 sztuki 
Kolory: g g g g

OPOrNIK 100 mm  
Wymiar: 100x250x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 18 sztuk 
Kolory: g 

OPOrNIK 120 mm 
Wymiar: 120x250x1000 
IloÊç sztuk w pakiecie: 18 sztuk 
Kolory: g

OPORNIKI
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KrAwĘżNIK PrOSTY  
Wymiar:120x270x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 15 sztuk
Kolory: g g g g

KrAwĘżNIK PrOSTY  
Wymiar:150x300x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 15 LUB 18 SZTUK
Kolory: g g g g

KrAwĘżNIK PrOSTY 
Wymiar: 150x300x500
IloÊç sztuk w pakiecie: 30 sztuki 
Kolory: g

KrAwĘżNIK  
NAJAZDOwY 
Wymiar: 150x220x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 20 sztuk 
Kolory: g g g g

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

KRAWĘŻNIKI

System kraw´˝ników tworzà elementy zwykłe, skoÊne oraz najazdowe. U˝ycie systemu przy budowie dróg, ulic a w szczególnoÊci 
wjazdów do posesji ułatwia prac´, oszcz´dza czas i daje estetyczne wykoƒczenie ka˝dego rodzaju nawierzchni.
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GALANTERIA

KrAwĘżNIK SKOŚNY   
Wymiar: 15x22x30x100
IloÊç sztuk w pakiecie:  
8 sztuk (4 lewe i 4 prawe)
Kolory: g g g g

KrAwĘżNIK ŁuKOwY
Wymiar: R =0,5m 150x300x785
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 sztuk 
Pełny okràg: 4 elementy

Wymiar: R=1m 150x300x785
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okràg: 8 elementów

Wymiar: R=2m 150x300x785
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okràg: 16 elementów

Wymiar: R=3m 150x300x785
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okràg: 24 elementy

Wymiar: R=5m 150x300x785
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okràg: 40 elementów
 
Wszystkie kraw´˝niki ∏ukowe 
wyst´pujà w takiej samej kolorystyce.

Kolory: g 

KRAWĘŻNIKI

30
0

150 1000 [mm] 150

22
0

30
0

150 [mm]

R 0,5 m

R 1 m

R 2 m R 3 m R 5 m

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW



174
Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

KRAWĘŻNIKI

Kraw´˝nik zwykły, najazdowy i skoÊny tworzy system kraw´˝ników. U˝ycie systemu przy budowie dróg, ulic a w szczególnoÊci wjazdów 
do posesji ułatwia prac´, oszcz´dza czas i daje estetyczne wykoƒczenie ka˝dego rodzaju nawierzchni.

KrAwĘżNIK PrOSTY  
Wymiar:200x300x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 LUB 15 SZTUK 
Kolory: g

KrAwĘżNIK PrOSTY 
Wymiar: 200x300x500
IloÊç sztuk w pakiecie: 24 sztuki 
Kolory: g

KrAwĘżNIK  
NAJAZDOwY 
Wymiar: 200x220x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 16 sztuk 
Kolory: g

KrAwĘżNIK SKOŚNY   
Wymiar: 200x220x300x1000
IloÊç sztuk w pakiecie:  
8 sztuk (4 lewe i 4 prawe)
Kolory: g
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GALANTERIAKRAWĘŻNIKI

KrAwĘżNIK PrOSTY  
Wymiar:200x300x1000
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 LUB 15 SZTUK 
Kolory: g

KrAwĘżNIK ŁuKOwY
Wymiar: R=1m 200x300x785
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 sztuk 
Pełny okràg: 8 elementów

Wymiar: R=3m 200x300x785
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okràg: 24 elementy

Wymiar: R=5m 200x300x785
IloÊç sztuk w pakiecie: 12 sztuk
Pełny okràg: 40 elementów
 
Wszystkie kraw´˝niki ∏ukowe 
wyst´pujà w takiej samej kolorystyce.

Kolory: g 
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KOrYTKO MAŁE 
Wymiar: 100x300x330 
IloÊç sztuk w pakiecie: 42 sztuki  
Kolory: g g g g

KOrYTKO MuLDOwE
Wymiar: 150x500x600 
IloÊç sztuk w pakiecie: 20 sztuk 
Kolory: g

KOrYTKO 
TrÓJKĄTNE 
Wymiar: 180x200x500x500 
IloÊç sztuk w pakiecie: 16 sztuk  
Kolory: g 

KOrYTKO 
PrZYKrAwĘżNIKOwE 
Wymiar: 100x280x500 
IloÊç sztuk w pakiecie: 64 sztuki 
Kolory: g 

Firma DREWBET® zastrzega sobie prawo do ewentualnych ró˝nic w kolorze i uziarnieniu poszczególnych partii kostki.  
Zmiany w zabarwieniu wynikajà z ró˝nic kolorystycznych kruszywa wykorzystywanego w procesie produkcji.

KORYTKA ŚCIEKOWE

Korytka Êciekowe sà doskonałym rozwiàzaniem w budownictwie drogowym, umo˝liwiajàcym sprawne odprowadzanie do kanalizacji 
nadmiaru wody z chodników, placów, parkingów oraz ulic.
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GALANTERIA

BLOCZEK  
BuDOwLANY  
Wymiar: 120x380x250 
IloÊç sztuk w pakiecie: 72 sztuki  
Kolory: g 

BLOCZEK DrOGOwY
Wymiar: 140x200x400
IloÊç sztuk w pakiecie: 55 sztuk 
Kolory: g 

Wymiar: 140x200x197
IloÊç sztuk w pakiecie: 10 sztuk
Kolor: g

BLOCZKI
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Decyzja o układaniu kostki zapada na ró˝nych etapach budowy.  
Najlepszym momentem na układanie kostki brukowej jest etap  
po otynkowaniu budynku i wykonaniu ogrodzenia. Profesjonalna  
firma wykonawcza zajmujàca si´ układaniem kostki powinna po∏o˝yç  
nawierzchni´ ÊciÊle wed∏ug projektu. Projekt daje mo˝liwoÊç rozsàdnego 
zaplanowania powierzchni z uwzgl´dnieniem potrzeb klienta, wszelkich 
zasad bezpieczeƒstwa i funkcjonalnoÊci oraz skomponowania aran˝acji 
pasujàcej do stylu architektonicznego budynku.

Buduj pewnie i bezpiecznie
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Precyzyjne wykonanie nawierzchni
Jednym z podstawowych elementów wykoƒczenia własnego domu jest 
uło˝enie kostki brukowej. Kostka stanowi wa˝ny element dekoracyjny  
i u˝ytkowy posesji. PodkreÊla styl domu, nadaje charakter ogrodowi, 
jest wizytówkà i ozdobà posesji. Przy wykonywaniu profesjonalnego 
projektu trzeba uwzgl´dniç przede wszystkim dobrà komunikacj´ na 
posesji. Przy pracach zwiàzanych z uk∏adaniem powierzchni brukowych 
przy obiektach u˝ytecznoÊci publicznej i na inwestycjach najwa˝niejsze 
jest zachowanie wszelkich wymogów i parametrów technicznych,  
jakie spe∏niaç ma dana powierzchnia.

Porady techniczne dotyczà wskazówek wykonawczych ÊciÊle zwiàzanych 
z parametrami technicznymi kostki brukowej firmy DREWBET®.

NAwIErZCHNIE użYTKOw0-KOMuNIKACYJNE 
NAwIErZCHNIE DrÓG LOKALNYCH I DOJAZDOwYCH
NAwIErZCHNIE CHODNIKOwE
NAwIErZCHNIE ŚCIEżEK rOwErOwYCH
NAwIErZCHNIE PArKINGOwE 

 
ZALECENIA

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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1.2 NAwIErZCHNIA w rEJONACH PrZYSTANKu 
AuTOBuSOwEGO 
Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii  
KR4 (336-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dob´)

3 cm

24 cm

8 cm

35 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4. Grunt rodzimy

1 NAwIErZCHNIA w rEJONACH PrZYSTANKu 
AuTOBuSOwEGO 
Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii  
KR3 (71-335 osi obliczeniowych 100kN/pas.dob´)

A)

A)

B)

B)

20 cm

12 cm 

3 cm

8 cm

43 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy

3 cm

22 cm

33 cm

8 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4. Grunt rodzimy

3 cm

20 cm

20 cm

8 cm

51 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy

1.3 NAwIErZCHNIA w rEJONACH PrZYSTANKu 
AuTOBuSOwEGO 
Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi drogi o ruchu  
kategorii KR5 (1001-2000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dob´)

3 cm

26 cm

8 cm

37 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4. Grunt rodzimy

3 cm

20 cm

16 cm

8 cm

47 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
5. Grunt rodzimy

1.2 NAwIErZCHNIA w rEJONACH PrZYSTANKu 
AuTOBuSOwEGO 
Zalecana konstrukcja nawierzchni drogi o ruchu kategorii  
KR4 (336-1000 osi obliczeniowych 100kN/pas.dob´)

ZALECONE KONSTruKCJE NAwIErZCHNI Z BETONOwEJ KOSTKI BruKOwEJ
(wg rozporzàdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaç drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)
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Kostk´ mo˝na układaç na dowolnie du˝ej powierzchni bez 
koniecznoÊci wykonywania dylatacji. Jednak mimo tego, 
˝e taka nawierzchnia dobrze przepuszcza wod´ opadowà, 
nale˝y zapewniç mo˝liwoÊç szybkiego jej odprowadzenia 
z powierzchni.

Najłatwiej uzyskaç ten efekt, zapewniajàc naturalny spływ 
dzi´ki nachyleniu nawierzchni w kierunku nieutwardzonego 
gruntu. Instalacja odwodnieniowa mo˝e byç konieczna, jeÊli 
kostk´ układa si´ na bardzo du˝ej powierzchni. 

2. NAwIErZCHNIA JEZDNI DrÓG KLASY L 
(LOKALNYCH) I D (DOJAZDOwYCH)  
w STrEFIE ZAMIESZKANIA  
(na podło˝u G1 o modulke spr´˝ystoÊci (wtórnym) > 100MPa)

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
 stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy

3 cm

10 cm

8 cm

21 cm

3. NAwIErZCHNIA CHODNIKA Z DOPuSZCZENIEM 
POSTOJu SAMOCHODÓw 
O MASIE CAŁKOwITEJ <2500KG 
(na podło˝u G1 o module spr´˝ystoÊci (wtórnym) >80MPa)

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub 
 stabilizowanego mechanicznie tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy

3 cm

15 cm

8 cm

26 cm

4. NAwIErZCHNIA CHODNIKA wYŁĄCZNIE 
DLA ruCHu PIESZYCH

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Piasek Êrednio lub drobnoziarnisty
3. Grunt rodzimy

5cm

8 cm

13 cm

Zalecenia i wskazówki
PORADY TECHNICZNE

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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ZALECONE KONSTruKCJE NAwIErZCHNI Z BETONOwEJ KOSTKI BruKOwEJ
(wg rozporzàdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadaç drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

5.2 NAwIErZCHNIE PrZEZNACZONE DO POSTOJu POJAZDÓw I JEZDNI MANEwrOwEJ (PArKINGu)  
DLA SAMOCHODÓw CIĘżArOwYCH 
(na podło˝u G1 o module spr´˝ystoÊci (wtórnym) >120MPa)

5.1 NAwIErZCHNIE PrZEZNACZONE DO POSTOJu POJAZDÓw I JEZDNI MANEwrOwEJ (PArKINGu)  
DLA SAMOCHODÓw O MASIE CAŁKOwITEJ <2500KG 
(na podło˝u G1 o module spr´˝ystoÊci (wtórnym) >100MPa)

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub 
 stabilizowanego mechanicznie tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy

3 cm

15 cm

8 cm

26 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy

3 cm

25 cm

8 cm

36 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20
4. Grunt rodzimy

3 cm

23 cm

8 cm

33 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
 stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego
4. Grunt rodzimy

3 cm

22 cm

8 cm

33 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej
2. Podsypka piaskowo-cementowa
3. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu
4. Grunt rodzimy

3 cm

20 cm

8 cm

31 cm

www.drewbet.pl
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Zalecenia i wskazówki
PORADY TECHNICZNE

Nawierzchnie obcià˝one ruchem pieszym lub sporadycznie 
wykorzystywane przez samochody osobowe mo˝na budowaç  
z kostki o gruboÊci 6 cm. Przy wi´kszych obcià˝eniach 
wykorzystuje si´ kostk´ o gruboÊci 8 cm lub nawet 10 cm.

Rodzaj u˝ytej kostki betonowej powinien uwzgl´dniaç nie 
tylko jej walory dekoracyjne, ale równie˝ przewidywane 
obcià˝enia nawierzchni oraz mo˝liwoÊç wyst´powania 
zanieczyszczeƒ.

wYKOŃCZENIE NAwIErZCHNI PrZY POMOCY 
OPOrNIKA 80x250x1000 [mm]
Osadzonego przy pomocy betonowej ławy stabilizujàcej (beton klasy B15) 

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego  
    mechanicznie (od 10 do 40cm)
4. Grunt rodzimy

wYKOŃCZENIE NAwIErZCHNI PrZY POMOCY 
OPOrNIKA 100x100x180 [mm]
Osadzonego przy pomocy betonowej ławy stabilizujàcej (beton klasy B15) 

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego  
    mechanicznie (od 10 do 30cm)
4. Grunt rodzimy

wYKOŃCZENIE NAwIErZCHNI PrZY POMOCY 
KrAwĘżNIKA DrOGOwEGO
Osadzonego przy pomocy betonowej ławy stabilizujàcej (beton klasy B15) 

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego  
    mechanicznie (od 10 do 30cm)
4. Grunt rodzimy

wYKOŃCZENIE NAwIErZCHNI PrZY POMOCY 
PALISADY 160x100x400 [mm]
Osadzonej przy pomocy betonowej ławy stabilizujàcej (beton klasy B15) 

S=30 cm

h=17 cm

1. Warstwa Êcieralna z kostki betonowej (6-8 cm)
2. Podsypka piaskowo-cementowa (ok. 3 cm)
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego stabilizowanego  
    mechanicznie (od 10 do 40cm)
4. Grunt rodzimy

2h+S = 60±65
2x17+30 = 64

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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Firma Drewbet Sp. Jawna zaleca wykonanie projektu technicznego i wizualnego 
dla planowanej nawierzchni z kostki brukowej. Projekt powinien uwzgl´dniaç rodzaj 
obcià˝enia, warunki eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem produktu, parametry 
geotechniczne gruntu rodzimego, prawidłowe wykonanie podbudowy i nawierzchni  
z kostki oraz warunki przewidziane odr´bnymi przepisami in˝ynierii drogowej  
i budowlanej. NiewłaÊciwie zaprojektowane nawierzchnie pod okreÊlone obcià˝enia 
mogà ulec zniszczeniu niezale˝nie od tego, z jakiego materiału zostały wykonane.  
W ekstremalnych warunkach kostka betonowa zostanie zmia˝d˝ona przez sàsiednie 
kostki, a czynnikiem sprawczym b´dà niewłaÊciwa podbudowa i koła samochodu. 
Firma DREWBET zaleca wykonywanie nawierzchni przez profesjonalne firmy 
posiadajàce doÊwiadczenie zawodowe w tej bran˝y i odpowiednie do skali danego 
przedsi´wzi´cia.

Przy wykonywaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 1. Przed rozpocz´ciem układania nawierzchni trzeba sprawdziç czy kostki  
nie sà uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamowaç wyrób u sprzedawcy.  
W przypadku zabudowania wadliwych lub uszkodzonych produktów producent nie 
ponosi odpowiedzialnoÊci finansowej za demonta˝ i ponowny monta˝  
tych materiałów.

 2. Grunt rodzimy po wykorytowaniu, przed wykonaniem podbudowy powinien 
byç niewysadzinowy i noÊny. JeÊli warunki gruntowo-wodne tego wymagajà 
podbudowa powinna byç zabezpieczona warstwà piasku odsàczajàcego  
lub instalacjà odwodnieniowà przed wodami podskórnymi.

 3. Podbudowa jest najwa˝niejsza i od jej jakoÊci zale˝y jakoÊç całej nawierzchni.  
Do wykonania prawidłowej podbudowy nale˝y u˝yç kruszyw mrozoodpornych  
o frakcji 0-31 mm, a przy wi´kszym obcià˝eniu nawet 0-60 mm np. pospółki,  
˝wiry, grysy, tłucznie. Kruszywa do podbudowy nale˝y nanosiç warstwowo,  
zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najdrobniejszych, jednoczeÊnie 
zag´szczajàc ka˝dà warstw´ oddzielnie. Mo˝na równie˝ stosowaç podbudowy  
z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Bardzo wa˝ne 
jest odpowiednie ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie 
deszczu nie tworzyły si´ kału˝e. Podsypk´ piaskowà nale˝y wykonaç pod ka˝dy 
rodzaj kostki oraz ka˝dy rodzaj obcià˝enia. GruboÊç warstwy podsypki nie powinna 
przekraczaç 5 cm i powinna byç wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2 mm 
lub podsypki piaskowo-cementowej. Przed uło˝eniem kostki podsypk´ piaskowà 
nale˝y zwil˝yç i wst´pnie zag´Êciç lekkim wibratorem lub walcem r´cznym. 
Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót nie powinna spadaç  
w ciàgu doby poni˝ej 0°C. Układanie kostki w okresie zimowym niesie ponadto 
zwi´kszone ryzyko wystàpienia wykwitów (nalotów wapiennych). Niedopuszczalne 
jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych np. hutniczych, kopalnianych, 
szczególnie przy układaniu kostek kolorowych i o szlachetnych powierzchniach.

 4. Układanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywaç si´ mo˝liwie  
z najwi´kszej iloÊci palet jednoczeÊnie a minimalnie  
z trzech, poniewa˝ produkty nawet z tej samej partii mogà nieznacznie ró˝niç si´ 
mi´dzy sobà odcieniami. Zabieg ten pozwala uniknàç powierzchniowych ró˝nic  
w odcieniach poszczególnych kolorów. Szczególnej starannoÊci wymaga układanie 
kostek w kolorach typu melan˝. Monta˝ tego rodzaju kostek wykonujemy  
co najmniej z trzech palet jednoczeÊnie, bioràc kostk´ słupkami z góry do dołu. 
Ten sposób zapewnia niepowtarzalny i oryginalny układ kolorystyczny.

 5. Spoiny pomi´dzy kostkami powinny mieç szerokoÊç  
od 3 do 5 mm i byç dokładnie wypełnione piaskiem płukanym o frakcji 0-2  
lub 1-3 mm. Tylko wtedy unikniemy nierównomiernego przesuwania si´ kostek,  
a w konsekwencji odpryskiwania ich górnych kraw´dzi, w szczególnoÊci kostek  
bez fazy lub z mini fazà. Wypustki (odst´pniki) na kostkach nie gwarantujà 
zachowania wymaganej szerokoÊci spoin. Poza tym regulujàc szerokoÊç fugi 
mo˝na utrzymaç prostoliniowoÊç układanych wzorów. Piasek niepłukany 
zawierajàcy glin´, długo zalegajàcy na kostce powoduje jej odbarwienia i plamy. 
Układanie kostki w sposób mechaniczny wymaga specjalnego przygotowania 
powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadaç odpowiednie parametry  

i producent przed dostarczeniem kostki powinien zostaç o tym poinformowany.
 6. Wszelkie prace brukarskie zwiàzane z stosowaniem spoiw cementowych oraz 

docinaniem elementów betonowych na sucho powinny byç prowadzone z dala od 
powierzchni kostki. Zapylenie powierzchni kostki pyłem z docinki lub cementem 
doprowadzi do obni˝enia wartoÊci estetycznych kostki (zmian´ koloru kostki).

 7. Koƒcowym zabiegiem powinno byç równomierne zag´szczenie całej powierzchni 
kostki lekkà zag´szczarkà (do 100 kg) w celu pozbycia si´ wszelkich nierównoÊci  
i minimalnych ró˝nic w wysokoÊci samej kostki wynikajàcych z przyczyn 
technologicznych w czasie jej produkcji.Niezale˝nie od stosowanej maszyny 
zag´szczajàcej bezwzgl´dnie nale˝y stosowaç pod stop´ odpowiednià podkładk´ 
z tworzywa sztucznego (guma, kauczuk) o gruboÊci 10 mm. Przed czynnoÊcià 
zag´szczania powierzchnia układanej kostki powinna byç lekko przesypana 
wilgotnym piaskiem i zamieciona do czysta. Pozostawienie przed czynnoÊcià 
zag´szczania na powierzchni kostki zanieczyszczeƒ doprowadzi do jej uszkodzenia 
i nieodwracalnego zabrudzenia układanej powierzchni kostki roztartymi, 
niepo˝àdanymi elementami.

 8. Po ostatecznym zag´szczaniu powierzchni kostki a przed jej zasypaniem piaskiem 
nale˝y sprawdziç stan poszczególnych kostek a w szczególnoÊci ich kraw´dzi 
bocznych. W trakcie zag´szczania i powstajàcych przy tym wibracji kraw´dzie 
niektórych kostek mogà stykaç si´ ze sobà, co mo˝e doprowadzaç je w skrajnym 
przypadku do uszkodzeƒ. W przypadku kostek bezfazowych ze wzgl´du na ich 
specyfik´, po zag´szczeniu stopieƒ uszkodzonych kraw´dzi bocznych mo˝e 
si´gnàç nawet 5 %. Uszkodzone w ten sposób kostki nale˝ wymieniç na nowe.

 9. Ostatnià czynnoÊcià podczas monta˝u kostki jest zasypanie fug, koniecznie 
piaskiem płukanym o frakcji 0-2 mm bez zawartoÊci frakcji ilastych i gliny.  
W przypadku gdy spoiny sà grubsze zaleca si´ stosowanie piasków o frakcji 1-3 mm.  
Nast´pnie nale˝y kilkakrotnie zamieÊç plac w celu dokładniejszego wnikni´cia 
piasku w szczeliny. Pod ˝adnym pozorem nie nale˝y pozostawiaç uło˝onej 
powierzchni kostki zasypanej piaskiem. Mo˝e to spowodowaç wnikni´cie drobnych 
pyłków w pory kostki i zmian´ efektu kontrastowoÊci powierzchni licowej. 
Po zamieceniu powierzchni kostki z piasku mo˝na równie˝ zalaç kostk´ wodà 
(potocznie zamuliç).

 10. Zakoƒczenie inwestycji powinno odbyç si´ odbiorem zamiecionej do czysta 
powierzchni kostki przez inwestora i wykonawc´. Aby wykonana nawierzchnia 
zachowała wszystkie walory estetyczne firma Drewbet zaleca przy wyborze 
produktów w kolorach jasnych (np. białym, ˝ółtym lub typu melan˝) stosowaç 
impregnaty zabezpieczajàce przed zabrudzeniem w czasie eksploatacji a zarazem 
podkreÊlajàce walory estetyczne. W siedzibie firmy dost´pne sà ró˝ne rodzaje 
impregnatów o ró˝nych właÊciwoÊciach (półmatowe i z połyskiem) a tak˝e 
specjalne rodzaje piasków i grysów o wysokiej czystoÊci zalecane do zasypywania 
spoin.

 11. Podczas wykonywania instalacji ogrodowych z elementów łupanych (schodów, 
rabat, murów oporowych, palisad) nale˝y zaimpregnowaç powierzchnie 
bezpoÊrednio stykajàce si´ z gruntem lub zastosowaç inne izolacje 
przeciwwilgociowe celem unikni´cia stałego zawilgocenia elementu  
a w rezultacie powstania nacieków wapiennych. Ponadto do wymurowywania 
murków oporowych lub innych instalacji z cegły łupanej dekoracyjnej nale˝y 
u˝ywaç zapraw klejowych ograniczajàcych powstawanie wykwitów wapiennych.

wskazówki do eksploatacji:
Eksploatacja zabudowanej kostki powinna odbywaç si´ zgodnie z wczeÊniejszymi 
zało˝eniami projektowymi i przeznaczeniem produktu w czasie całego okresu 
u˝ytkowania. Nie zaleca si´ u˝ywania chlorkowych Êrodków odladzajàcych  
w pierwszym roku po wyprodukowaniu betonu. Zimowe utrzymanie ruchu powinno 
odbywaç si´ sprz´tem r´cznym i mechanicznym zaopatrzonym w nakładki z tworzyw 
sztucznych na lemieszach roboczych. Prowadzenie prac budowlanych na powierzchni 
kostki powinno odbywaç si´ po wczeÊniejszym jej zabezpieczeniu. Nie nale˝y poruszaç 
si´ po powierzchni kostki ci´˝kim sprz´tem budowlanym, górniczym i wojskowym bez 
trakcji gumowej. U˝ywanie silnych Êrodków chemicznych i powierzchniowo czynnych 
bez konsultacji z producentem mo˝e doprowadziç do odbarwienia lub zniszczenia 
powierzchni kostki.

KOSTKA BRUKOWA
Instrukcja montażu i eksploatacji 
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 1. Produkowana w zakładzie kostka brukowa i galanteria betonowa jest wyrobem 
budowlanym w myÊl ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 
roku i spełnia wymagania norm europejskich: PN-EN1338; PN-EN1339;  
PN-EN1340; PN-B-19306(U). 

 2. Produkty łupane (stopnie, palisady) i niektóre elementy małej architektury 
(opornik, obrze˝a) sà produkowane zgodnie z normà PN-EN13198(U) i nie sà 
wyrobami budowlanymi w myÊl wy˝ej wymienionej ustawy.

 3. Do ka˝dego wyrobu budowlanego wystawiane sà Deklaracje WłaÊciwoÊci 
U˝ytkowych Wyrobu dost´pne na ˝àdanie Klienta. Ponadto do wszystkich 
produktów wystawiamy Âwiadectwo JakoÊci okreÊlajàce Êcisłe parametry 
techniczne, przeznaczenie i zastosowanie danego produktu oraz jego gwarancje.

 4. Wszystkie wyroby dostarczane do klienta sà oznakowane i posiadajà odpowiednià 
etykiet´ potwierdzajàcà parametry zamówionych materiałów i spójnoÊç z wy˝ej 
wymienionymi dokumentami.

 5. Deklarowane parametry poszczególnych produktów podawane na etykiecie, 
Êwiadectwie jakoÊci oraz deklaracji sà spełnione odpowiednio po 28 i 60 dniach. 
Poddanie produktu pełnym obcià˝eniem mo˝liwe jest po upływie 28 dni od daty 
produkcji umieszczonej na etykiecie produktu .

 6. U˝ywanie Êrodków odladzajàcych i powierzchniowo czynnych powinno  
odbywaç si´ przy zachowaniu odpowiedniego st´˝enia i po wczeÊniejszej 
konsultacji z producentem.

 7. Zastosowanie wyrobów powinno byç zgodne z zaleceniami producenta  
podanymi w Êwiadectwie jakoÊci i na etykiecie danego produktu, natomiast 
stosowanie do celów innych ni˝ ustalone przez producenta jest zabronione.

Poniżej wymienione cechy produktu są zgodne z wymienionymi obok normami europe-
jskimi i są uważane za nieistotne i nie stanowią wady wyrobu w rozumieniu KC.
Naloty wapienne (wykwity), które powstajà na powierzchni kostki w wyniku skom-
plikowanych procesów fizykochemicznych zachodzàcych podczas dojrzewania bet-
onu. WartoÊç u˝ytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne 
znikajà po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajdujà si´ Êrodki, które pozwalajà 
usunàç wykwity z kostki ju˝ uło˝onej. 
uwaga! Nie nale˝y impregnowaç kostki, na której wystàpił wykwit wapienny, poniewa˝ 
działanie takie mo˝e spowodowaç zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania. 
Ponadto impregnowanie kostki mokrej mo˝e doprowadziç do wywołania nadmiernego wykwitu
Szorstka powierzchnia licowa, która zwi´ksza przyczepnoÊç, zmniejsza niebezpieczeƒstwo 
poÊlizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchniach. 
różnice w odcieniach kostek (nawet tej samej partii produkcyjnej) nie zale˝à od produ-
centa, a wpływ na nie majà nast´pujàce czynniki: jakoÊç barwników, kolor cementu, 
kolor kruszyw, temperatura, warunki dojrzewania betonu oraz eksploatacji uło˝onej 
kostki brukowej.
włoskowate mikropęknięcia, niezauwa˝alne na suchych wyrobach, a widoczne podc-
zas wysychania kostki.
wypływki, na górnej kraw´dzi wyrobów mogà wyst´powaç tzw. wypływki, które 
wynikajà z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszajà si´ one ju˝ podczas 
układania i zag´szczania kostki, a całkowicie po krótkiej eksploatacji.
Pory, niewielkich rozmiarów wgł´bienia uwarunkowane procesem produkcji. 
Mechaniczne drobne uszkodzenia, podczas transportu i pakowania , rozładunku  
i układania kostki mogà powstaç p´kni´cia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni. 
Według badaƒ przy załadunku i rozładunku za pomocà ˝urawi (HDS) dopuszcza  
si´ do 2 % tego typu uszkodzeƒ, które nale˝y uwzgl´dniç przy zamówieniu, ponadto 
nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w trakcie monta˝u.

WARUNKI SPRZEDAŻY I GWARANCJA
Zasady współpracy

KOSTKA BRUKOWA
Ogólne informacje o produkcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE wAruNKI SPrZEDAżY
1. Klient jest zobowiàzany do składania zamówienia w formie pisemnej podajàc 

dane zgodnie z katalogiem firmy. Wszelkie koszty dodatkowe wynikajàce ze 
zmiany zamówienia w trakcie realizacji lub podania bł´dnych informacji ponosi 
zamawiajàcy.

2. Przy realizacji zamówieƒ publicznych i specjalnych, zamawiajàcy zobowiàzany jest 
do zło˝enia na piÊmie specyfikacji technicznej zamawianego wyrobu do akceptacji 
przez producenta. 

3. Firma Drewbet dostarcza towar w cenie zakupu tylko w jedno wskazane miejsce, 
za wszelkie inne dodatkowe usługi transportowo-wyładowcze jest pobierana 
dodatkowa opłata. W uzasadnionych przypadkach kierowca ma prawo odmowy 
wjazdu w celu rozładunku.

4. W sytuacji, kiedy dostawcà towaru na wskazane miejsce jest firma Drewbet 
kupujàcy zobowiàzuje si´ do sprawdzenia dostawy przy rozładunku (iloÊç, 
jakoÊç, zgodnoÊç z zamówieniem); ewentualne braki wpisuje w Dokumencie 
Przewozowym Drewbet. Towar odebrany bez zastrze˝eƒ uznaje si´ jako wolny 
od wad widocznych.

5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych lub niezgodnosci wynikłych w trakcie 
wykonywania inwestycji, nabywca wstrzymuje si´ z układaniem wyrobu i 
powiadamia producenta w terminie niezwłocznym pod rygorem utraty uprawnieƒ
z tytułu r´kojmi (art.563. KC).

6. W przypadku opóênienia terminu zapłaty firma Drewbet nalicza odsetki 
w wysokoÊci odsetek ustawowych. Za dat´ płatnoÊci uznaje si´ dzieƒ, w którym 
Êrodki płatnicze wpłynà na konto firmy Drewbet.

7. Faktur´ VAT Firma Drewbet wystawia najpóêniej w ciàgu 7 dni od daty dostawy do
    Klienta.
8. Jezeli Klient kupuje niepełny pakiet kostki brukowej Firma Drewbet dolicza 10%
    wartoÊci danego towaru, natomiast w przypadku zakupu niepełnego pakietu galanterii
    betonowej doliczamy 5% wartoÊci towaru.
9. Je˝eli towar jest sprzedawany na drewnianych paletach zwrotnych z wypalonym 

logo „Drewbet”, pobierana jest umowna kaucja. Zwrot kaucji nast´puje po 
dostarczeniu palet do siedziby firmy. W przypadku nie zwrócenia właÊciwej palety 
w terminie 60 dni od daty zakupu, firma Drewbet nie ma obowiàzku odkupienia 
jej w cenie sprzeda˝y.

10. Klient zobowiàzany jest do podania wszelkich informacji pomocnych do szybkiej 
i prawidłowej realizacji zamówienia.

11. Za wyjàtkiem sprzeda˝y konsumenckiej odpowiedzialnoÊç z tytułu r´kojmi za wady 
fizyczne towaru jest wyłàczona (Art.558 par. 1 KC).

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   
   

12. Przy stałej współpracy szczegółowe warunki sprzeda˝y sà zawarte w odr´bnych 
umowach.

wAruNKI GwArANCJI
1. Firma Drewbet Sp. Jawna udziela na swoje wyroby gwarancji na okres 3 lat, liczàc 

od daty zakupu kostki brukowej, pod warunkiem zastosowania materiału zgodnie 
z przeznaczeniem i stosowania instrukcji monta˝u producenta.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługujà (tylko na towar) z chwilà zakupu 
wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. Podstawà zgłoszenia 
roszczeƒ jest posiadanie przez kupujàcego Paragonu lub Faktury VAT, Dokumentu 
Przewozowego Drewbet oraz Etykietki dostarczonego wyrobu.

3. Firma drewbet zobowiàzuje si´ do rozpatrzenia reklamacji w czasie 14 dni 
roboczych natomiast w wyrobach o wy˝szych parametrach  w 90 dni roboczych.

  Rekla  ma  cj́   wra  z z wyma  gan  ymi  d okumen  t a mi na  le ̋ y z ło ̋ yç w miejscu za  kupu 
prod  uktów (pun  kty i firmy hand  lowe) lub bezpo Ê redn  io: w formie elektron  iczn  ej na ad  res 
e-ma  il: rekla  ma  cja  @ d rewbet.pl lub listown  ie naad  res Grzyb-Kotyn  ia  -Rog   czewski Sp.J.
ul.Górn  icza   1 42-100 K łobuck z d  opiskiem: dział  Ja  kosci 

4. W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje si´ z układaniem nawierzchni 
i składa reklamacj´. Producent dokonuje ogl´dzin w mo˝liwie najkrótszym terminie 
(do 14 dni roboczych )w miejscu wskazanym przez Nabywc´ celem zbadania 
zasadnoÊci reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób 
zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych 
obustronnie. Je˝eli Nabywca Êwiadomie wbudował wyrób z wczeÊniej widocznymi 
wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. 
W pozostałych przypadkach Gwarant ponosi koszty wymiany towaru do wysokoÊci 
ceny sprzeda˝y wyrobu.

5. W przypadku gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona lub niosłaby ze 
sobà znaczne koszty, a wada wyrobu nie ma istotnego wpływu na jego przydatnoÊç 
dla Kupujàcego, Drewbet mo˝e odpowiednio obni˝yç cen´ wyrobu za zgodà 
Nabywcy. 

6. Gwarancji nie podlegajà wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych 
wypadków losowych np. kl´sk ˝ywiołowych.

7. Gwarancja nie wyłàcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ kupujàcego 
wynikajàcych z przepisów o r´kojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

PrZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKuPIE KuPuJĄCY ZOBOwIĄZANY
JEST ZAPOZNAć SIĘ Z TrEŚCIĄ wAruNKÓw SPrZEDAżY, INFOrMACJĄ
O PrODuKCIE I wAruNKAMI GwArANCJI.

a
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Koncepcji architektonicznej
FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Imi´ i nazwisko / Nazwa firmy: .........................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

NIP firmy: ...........................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ...........................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................................................

Uwagi: ................................................................................................................................................

Data i podpis: ....................................................................................................................................

Numer zamówienia: .........................................................................................................................

Data otrzymania zamówienia: .........................................................................................................

Imi´ i nazwisko: ................................................................................................................................

Termin przekazania projektu: ...........................................................................................................

Sposób i miejsce przekazania koncepcji: .......................................................................................

.............................................................................................................................................................

PrZYJMuJĄCY 
ZAMÓwIENIE

PrOJEKTANT

rODZAJ KONCEPCJI

ZAŁĄCZNIKI

„DrEwBET”  
GrZYB-KOTYNIA-rOGACZEwSKI
SPÓŁKA JAwNA
42-100 Kłobuck, ul. Górnicza 1
tel./fax 0 34/ 317 39 97 do 98
NIP 574-18-36-303, IDS 151539259
BOÂ ul. 11-go Listopada, Kłobuck
Nr konta:  
91 1540 1014 2001 7312 5501 0002

Plan zagospodarowania terenu, rzuty budynków istniejàcych

Zdj´cia działki i istniejàcych budynków  Potwierdzenie wpłaty

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG PRODUKTÓW
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Imi´ i nazwisko: ....................................................................................................................................

Adres zamieszkania: ............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Adres inwestycji: ..................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ............................................  E-mail: ...................................................................

Powierzchnia w m2:  .............................................................................................................................

Termin rozpocz´cia prac monta˝owych: ............................................................................................

INwESTOr

ZAKrES  
INwESTYCJI

uwAGI

 1.  Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktów typu 
płukanego, Êrutowanego, postarzanego, złota jesieƒ, melan˝u kolorystycznego  
powy˝ej 150 m2 z uwzgl´dnieniem galanterii dekoracyjnej. Projekt dla kostek 
standardowych jest wykonywany powy˝ej 250 m2 z uwzgl´dnieniem galanterii 
dekoracyjnej. Projekty dla materiałów typu CITY INDUSTRIES rozpatrywane sà 
indywidualnie po wczeÊniejszym kontakcie z biurem projektowym.

 2. Podstawà do podj´cia prac projektowych jest kontakt z działem projektowym 
firmy DREWBET oraz podanie informacji dla celów projektowych (formularz 
zamówienia)

 3. WysokoÊç opłaty projektowej uzale˝niona jest od wybranego rodzaju projektu. 
Aktualne typy oraz szczegółowe informacje o projektach dost´pne  
sà  na www.drewbet.pl 
Po wniesieniu opłaty za wybrany projekt Firma Drewbet wystawia faktur´ vat. 
Zwroty kaucji (wg aktualnych warunków dost´pnych na ww.drewbet.pl) sà mo˝liwe 
po dokonaniu zakupu produktów Firmy Drewbet w siedzibie lub w punktach 
handlowych, po uprzednim przedstawieniu dokumentu zakupu i zgodnoÊci  
ze specyfikacjà materiałowà  projektu. Uprawniona do odbioru kaucji jest osoba 
fizyczna lub firma, która zamówiła projekt i dokonała wpłaty.

 4.  Koncepcja architektoniczna wykonywana jest na podstawie materiałów 
dostarczonych do działu projektowego. Dokumentacja powinna zawieraç: map´ 
do celów projektowych, zagospodarowanie terenu, rzuty parterów istniejàcych 
lub planowanych budynków oraz inne materiały niezb´dne do wykonania projektu 
koncepcji architektonicznej. W przypadku braku w/w dokumentacji, bàdê gdy 
strony postanowià inaczej, istnieje mo˝liwoÊç dojazdu na inwestycj´ i wykonanie 
fizycznego pomiaru działki.

 5.  Data spotkania oraz forma i termin przekazania koncepcji architektonicznej  
jest ustalany z projektantem.

 6.  Stan inwestycji zawarty na przekazanych mapach lub zastany w dniu pomiaru 
przez projektanta, uznawany jest za stan ostateczny do wykonania koncepcji 
architektonicznej, chyba ˝e projektant zostanie poinformowany o planowanych  
lub ju˝ istniejàcych zmianach w dniu przekazania dokumentacji lub w dniu 
pomiaru. Póêniejsze wprowadzenie takich zmian nie jest mo˝liwe.

 7.  Poczàtek prac projektowych nast´puje z dniem otrzymania przez dział 
projektowy potwierdzenia wpłaty kaucji. Termin wykonania wst´pnej koncepcji 

architektonicznej to 14 dni roboczych. Wykonanie ewentualnych niewielkich 
modyfikacji (maksymalnie dwa razy) nie wlicza si´ do w/w okresu.

 8.  Wst´pna koncepcja architektoniczna jest wysyłana w formie elektronicznej na 
adres e-mail podany na formularzu. W przypadku braku kontaktu zwrotnego 
przez okres powy˝ej 30 dni kalendarzowych, wst´pna koncepcja architektoniczna 
uznawana jest za zaakceptowanà i wysyłana pocztà na adres podany  
w formularzu, tym samym projekt uznany jest za zakoƒczony.

 9.  Aby dział projektowy wykonał modyfikacj´ koncepcji architektonicznej nale˝y  
na otrzymanym wst´pnym rzucie nanieÊç modyfikacje wraz z jasnym, zrozumiałym 
opisem a nast´pnie wysłaç zeskanowany dokument do działu projktowego  
firmy DREWBET

 10. Po wysłaniu koncepcji architektonicznej w formie drukowanej, usługa projektowa 
zostaje uznana za zakoƒczonà.

 11. Klient lub osoba poÊrednia zamawiajàca materiał zobowiàzana jest do zakupu 
materiału zgodnego ze specyfikacjà z projektu, co jest warunkiem koniecznym  
do zwrotu kaucji.

 12. Termin zakupu materiału uwzgl´dnionego w projekcie oraz odliczenie kaucji 
projektowej wynosi do szeÊciu miesi´cy od daty zakoƒczenia koncepcji 
architektonicznej.

 13. Inwestor wyra˝a zgod´ na wst´p, na teren nieruchomoÊci przez przedstawiciela 
Firmy Drewbet w celu przeprowadzenia wzji lokalnej.

 14. Klient wyra˝a zgod´ do wykonania dokumentacji fotograficznej zrealizowanej 
koncepcji przez Firm´ Drewbet Sp.J., równie˝ dla celów reklamowo-promocyjnych. 
Wykonanie i wykorzystanie przez Drewbet Sp. J. zdj´ç zrealizowanej koncepcji 
architektonicznej na posesji Klienta nie b´dzie stanowiç podstawy do zapłaty 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz.

 15. Je˝eli nie zostały poczynione inne ustalenia, majàtkowe prawa autorskie do 
wykonanej koncepcji architektonicznej przysługujà firmie Drewbet Sp. Jawna.

 16. Klient akceptuje, ˝e Firma DREWBET i Projektant nie ponoszà odpowiedzialnoÊci 
za sposób oraz jakoÊç realizacji wykonania inwestycji, ani nie sà zobowiàzani 
do nadzoru nad realizacjà inwestycji przeprowadzonej na podstawie koncepcji 
architektonicznej uzyskanej w ramach niniejszego zamówienia

AKTUALNe WARUNKI WYKONANIA KONcePcJI ARchITeKTONIcZNYch 
DOST¢PNe NA WWW.DReWBeT.PL

OGÓLNE wAruNKI wYKONANIA KONCEPCJI ArCHITEKTONICZNEJ:

miejscowoÊç, data , imi´ oraz nazwisko Data i podpis przyjmujàcego zlecenie

Zapoznałem si´ z warunkami wykonania koncepcji 
architektonicznej i w pełni je akceptuj´.

Przyjmuj´ wykonanie zlecenia

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

www.drewbet.pl



 
 

KOSTKA BRUKOWA
Zapraszamy do zapoznania się 
z pełną ofertą dostepną na stronie
www.drewbet.pl
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