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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 

 
 

 

 

 BEST SOLUTION budynków przy wykorzystaniu całej oferty firmy DReWBET® z zachowaniem 
& QUALLITY najnowszych trendów i standardów. 

Dla zwizualizowania potrzeb i oczekiwań klientów względem wyglądu 
Jakość naszych produktów 
oraz najlepsze w branży otoczenia oraz oszacowania pełnej wielkości zamówienia - firma DReWBET®
rozwiązania poparte naszym zagwarantowała swoim klientom komfort swobodnego projektowania 
projektem to klucz do oferując trzy odmiany koncepcji architektonicznych. 
sukcesu Twojej inwestycji.

Szczegóły dostępne na www.drewbet.pl

Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktów typu płuKanego, 
śrutowanego, poStarzanego oraz melanżu KoloryStycznego a takze 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 www.drewbet.pl

 
  

  

  

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

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.

www.drewbet.pl
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1.  Koncepcja architektoniczna otoczenia wykonywana jest dla produktów typu 
płukanego, Êrutowanego, postarzanego, złota jesieƒ, melan˝u kolorystycznego 
a takze kostki standardowej powyzej 150 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 proje

.

kt 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:

.
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

PŁYTA TARASOWA MELANŻ  
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY

PŁYTA TARASOWA 
MELANŻ  D7

PŁYTA TARASOWA 
MELANŻ

 
SZARO-GRAFITOWY

PŁYTA TARASOWA 
MELANŻ

 
BIAŁO-PIASKOWY

PŁYTA TARASOWA 
MELANŻ  D6
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DREWBET® 

PŁYTA TARASOWA MF 500x1000
  DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 500x1000 wyst´puje w jednym rozmiarze i w gruboÊci 6 cm. Du˝a powierzchnia płyty znajduje szerokie 

zastosowanie w formowaniu tarasów, werand oraz ciàgów pieszych. Delikatne wykoƒczenie płyty mikrofazà zapewnia uzyskanie równej 
i bezpiecznej powierzchni u˝ytkowej. Du˝y format tego elementu gwarantuje niepowtarzalnà kolorystyk´ melan˝y niedost´pnà w 
innych wzorach kostek brukowych.

  Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 500x1000
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DługoÊç [mm]

DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 500x1000 Gr. 60 [mm]

1000

SzerokoÊç [mm]

IloÊç płyt w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

500

2

1

  8 

 8

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

1000

500

PŁYTA TARASOWA MF MELANŻE 500x1000 GR

cena netto:	 62,15 zł/m2 59,04 zł/m2

	cena brutto:	 76,44 zł/m2 72,62 zł/m2

. 60[mm] 

     

    

 
MELANŻE

MELANŻE

Płyta Tarasowa DREWBET® 500x1000  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci.

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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

 PŁYTA TARASOWA SZARA PŁYTA TARASOWA  GRAFITOWA   PŁYTA TARASOWA  PIASKOWA
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DREWBET® 

PŁYTA TARASOWA MF 500x1000
      DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 500x1000 w kolorach typu standard to dodatkowa propozycja aran˝acji w naturalnych barwach 

otoczenia. WielkoÊç płyty, delikatne wykoƒczenie oraz jej niezaprzeczalny, surowy charakter zapewniaja uzyskanie nowoczesnych 
powierzchni u˝ytkowych. Idealna do tworzenia powierzchni tarasowych, werand a tak˝e ciàgów pieszych.

  Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 500x1000
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DługoÊç [mm]

DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 500x1000 Gr. 60 [mm]

1000

SzerokoÊç [mm]

IloÊç płyt w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

500

2

1

 8     

8

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

1000

500

GR.60[mm] 

     

    
    

    
    

    

PŁYTA TARASOWA MF STANDARD  500x1000

cena netto:	 62,15 zł/m2 55,94 zł/m2

	cena brutto:	 76,44 zł/m2 68,81 zł/m2

STANDARD

Płyta Tarasowa DREWBET® 500x1000  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci.

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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych.

TORINO MELANŻ SZARO-GRAFITOWY TORINO MELANŻ D7 TORINO MELANŻ 
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY

www.drewbet.pl
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MELANŻE

Kostka brukowa DREWBET® TORINO MF MELANŻE
wyst´puje w dwóch rozmiarach i w dwóch 
gruboÊciach 6 i 8 cm. 

 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

DREWBET® TORINO MF
Kostka DREWBET® TORINO MF to nowa propozycja Firmy DREWBET® dedykowana do tworzenia podjazdów, tarasów, ciàgów pieszych  

 oraz placów w przestrzeni publicznej. To układ dwóch prostokàtnych kostek oferowanych w gruboÊci 6 lub 8 cm charakteryzujàcy si´ 
nowoczesnà formà oraz bogatà kolorystykà melan˝y. Prosty kształt kostki oraz wykoƒczenie mikrofazà zapewnia niepowtarzalny 
wyglàd oraz bezpieczeƒstwo u˝ytkowanej powierzchni.

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

750 500

250

  

    

    

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ MELANŻE

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI

DREWBET®  TORINO MF Gr. 60 [mm]

DługoÊç [mm] 500 750

SzerokoÊç [mm] 250

IloÊç kostek w warstwie 8

IloÊç m2 w warstwie 1,25

IloÊç warstw w pakiecie 9

IloÊç m2 w pakiecie 11,25

 

500 750

Gr. 80 [mm]

250

8

1,25

 8

 10,00

 

 

 

TORINO MF MELANŻE GR. 60[mm]

cena netto:	 53,00 zł/m2

	cena brutto:	 65,19 zł/m2

TORINO MF MELANŻE GR. 80[mm]

	 cena netto:	 62,40 zł/m2

	cena brutto:	 76,75 zł/m2
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych.

TORINO SZARY TORINO GRAFITOWY TORINO PIASKOWY

www.drewbet.pl
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Kostka brukowa DREWBET® TORINO MF 
wyst´puje w dwóch rozmiarach i w dwóch 
gruboÊciach 6 i 8 cm. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

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

750 500

250

 

STANDARD

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI

DREWBET®  TORINO MF Gr. 60 [mm]

DługoÊç [mm] 500 750

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

250

8

1,25

9

 11,25

 Gr. 80 [mm]

500 750

250

8

1,25  

8

  10,00

  
    
   

  
    
   

 
 

 
 

TORINO MF GR. 60[mm]

KOLOR SZARY STANDARD
cena netto:	 40,30 zł/m2

	cena brutto:	 49,57 zł/m2

POZOSTAŁE KOLORY STANDARD
cena netto:	 43,28 zł/m2

	cena brutto:	 53,23 zł/m2

TORINO MF GR. 80[mm]

KOLOR SZARY STANDARD
cena netto:	 50,10 zł/m2

	cena brutto:	 61,62 zł/m2

POZOSTAŁE KOLORY STANDARD
cena netto:	 52,70 zł/m2

	cena brutto:	 64,82 zł/m2

 
 
   

DREWBET® TORINO MF
Kostka DREWBET® TORINO MF w odmianie kolorów typu standard to propozycja dla inwestorów preferujàcych tradycyjne, jednolite barwy. 

DostepnoÊç w gruboÊci 6 i 8 cm, trzy standardowe kolory oraz wysoka wytrzymałoÊç kostki Torino umo˝liwia swobod´ aran˝acji  
projektowanej przestrzeni. Delikatne wykoƒczenie kraw´dzi za pomocà  mikrofazy zapewnia niepowtarzalny wyglàd oraz 

 
  

bezpieczeƒstwo u˝ytkowanej powierzchni.
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych.

TORINO PŁUKANA BIAŁA TORINO PŁUKANA SZARA TORINO PŁUKANA GRAFITOWA

www.drewbet.pl

TORINO PŁUKANA PIASKOWA
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PŁUKANE

Kostka brukowa DREWBET® TORINO MF 
wyst´puje w dwóch rozmiarach i w dwóch 
gruboÊciach 6 i 8 cm. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

®  
 
 

 
 
 

DREWBET TORINO MF
Kostka DREWBET® TORINO MF PŁUKANA to propozycja dla osób ceniàcych elegancj´, wysokie walory estetyczne oraz funkcjonalne 
projektowanych przestrzeni. DostepnoÊç kostki w gruboÊci 6 i 8 cm pozwoli zastosowaç jà na placach, skwerach czy innych 
miejscach u˝ytecznoÊci publicznej. Wykoƒczenie kraw´dzi kostki za pomocà mikrofazy umo˝liwia wykorzystanie jej równie˝ na 
przestrzeniach tarasowych, uzyskujàc równà i ekskluzywnà powierzchni´.

 

   
   

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

STRUKTURA 
PŁUKANA

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

750 500

250

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

DREW  

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI

DREW  
DREWBET®  TORINO MF Gr. 60 [mm]

DługoÊç [mm] 500 750

SzerokoÊç [mm] 250

IloÊç kostek w warstwie 8

IloÊç m2 w warstwie 1,25

IloÊç warstw w pakiecie 9

IloÊç m2 w pakiecie 11,25

 Gr. 80 [mm]

500 750

250

8

1,25 

8

  10,00

 

 
 

TORINO MF PŁUKANA GR. 60[mm]

cena netto:	 60,37 zł/m2

	cena brutto:	 74,26 zł/m2

TORINO MF PŁUKANA GR. 80[mm]

	 cena netto:	 69,70 zł/m2

	cena brutto:	 85,73 zł/m2
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych.

     

www.drewbet.pl

  MATERA MF MELANŻ SZARO-GRAFITOWY MATERA MF MELANŻ D7 MATERA MF MELANŻ 
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY
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MELANŻE

Kostka brukowa DREWBET® MATERA MF
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

® DREWBET MATERA MF
        
  
  

    
  

Kostka DREWBET® MATERA MF MELANŻE to najnowsza propozycja płyty o gruboÊci 6 cm dajàcej mo˝liwoÊç tworzenia zarówno 
tarasów, ciàgów pieszych oraz powierzchni brukowych wokół domu. Doskonale sprawdzi si´ równie˝ na wi´kszych placach w 

  przestrzeni publicznej. Układ trzech prostokàtnych elementów o jednej szerokoÊci w połàczeniu z delikatnym wykoƒczeniem 
  mikrofazà zapewnia niepowtarzalny wyglàd tworzonej powierzchni.

2     

    
    

    

MATERA MF MELANŻE GR. 60[mm]

cena netto:	 54,37 zł/m2 48,93 zł/m
	cena brutto:	 66,88 zł/m2 60,18 zł/m2

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 MELANŻEWYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

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

DługoÊç [mm] 617

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

DREWBET® MATERA MF Gr. 60 [mm]

307

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

462  

250

10

1,23

9

11,07

617 462 307

250
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych.

MATERA MF SZARA  MATERA MF GRAFITOWA 

www.drewbet.pl

  MATERA MF PIASKOWA
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STANDARD

Kostka brukowa DREWBET® MATERA MF
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

  MF
  
 

DREWBET® MATERA
Kostka DREWBET® MATERA MF STANADRAD w kolorach typu standard to propozycja idealnie nadajàca si´ do tworzenia  
powierzchni o jednolitej barwie. Prostokàtne kształty, stonowane kolory kostki zapewnià bezpretensjonalny wyglàd 
przestrzeni. Wykoƒczenie kraw´dzi mikrofazà to bezpieczeƒstwo i funkcjonalnoÊç u˝ytkowanej powierzchni.

     

    
    

    
    

    

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

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

DługoÊç [mm] 617

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

DREWBET® MATERA MF Gr. 60 [mm]

307

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

462 

250 

10

1,23

9

11,07

617 462 307

250

	cena brutto:	 54,00 zł/m2 48,60 2

2

POZOSTAŁE KOLORY STANDARD

cena netto:	 47,83 zł/m2 43,05
	cena brutto:	 58,83 zł/m2 52,95 2

 zł/m

MATERA MF STANDARD GR. 60[mm]

KOLOR SZARY STANDARD

cena netto:	 43,90 zł/m2 39,51 zł/m 2

 zł/m

 zł/m
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych.

MATERA MF PŁUKANA BIAŁA MATERA MF  PŁUKANA SZARA MATERA MF PŁUKANA GRAFITOWA

www.drewbet.pl

 MATERA MF  PŁUKANA PIASKOWA
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PŁUKANE

Kostka brukowa DREWBET® MATERA MF
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

® DREWBET MATERA MF
     

2     

    

MATERA MF PŁUKANA GR. 60[mm]

cena netto:	 63,50 zł/m2 60,33 zł/m
	cena brutto:	 78,11 zł/m2 74,21 zł/m2

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

STRUKTURA 
PŁUKANA

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

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

DługoÊç [mm] 617

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

DREWBET® MATERA MF Gr. 60 [mm]

307

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

462  

250

10

1,23

9

11,07

617 462 307

250

  
  
  
 

Kostka DREWBET® MATERA MF PŁUKANA jest skierowana do inwestorów ceniàcych wysokie walory estetyczne.Szeroka paleta 
barw pozwala na swobodnà aran˝acj´ projektowanych przestrzeni. DREWBET® MATERA MF   dzi´ki delikatnie wykoƒczonym 
kraw´dziom doskonale nadaje si´ do tworzenia niepowtarzalnych tarasów, ciàgów pieszych, oraz ró˝norodnych 
zastosowaƒ w przestrzeni publicznej.
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

PALERMO MELANŻ  
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY

PALERMO 
MELANŻ  D7

PALERMO
MELANŻ

 
SZARO-GRAFITOWY

PALERMO

MELANŻ
 

BIAŁO-PIASKOWY
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MELANŻE

Kostka brukowa DREWBET® PALERMO MF MELANŻE 
wyst´puje w czterech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

DREWBET® PALERMO MF
  

 

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

GR. 60[mm] 

54,40 zł/m2

PALERMO  MELANŻE

	 cena netto:	 57,26 zł/m2

	cena brutto:	 70,43 zł/m2 66,91 zł/m2

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ MELANŻE

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

Nowe, modne kolory kostek DReWBET® palermo w odcieniach inspirowanych naturà, charakteryzujà si´ zmiennà tonacjà barw oraz 
ró˝nà wielkoÊcià kształtów. Kostka palermo, to gwarancja doskonałej nawierzchni w Twoim otoczeniu, która sprawdzi si´ w aran˝acji 
ciàgów pieszych (Êcie˝ki, alejki), na skwerach czy tarasach. Proponowane odcienie, melan˝e bràzów i szaroÊci nawiàzujà do naturalnych 
kolorów ocieplajàcych wizualnie otoczenie.

  

638 318 318 158

318

478

MELANŻPALERMO

D8

DReWBET® palermo MF gR.60 [mm]

DługoÊç [mm] 638 318 318 158

SzerokoÊç [mm] 478 318

IloÊç kostek w warstwie 5

IloÊç m2 w warstwie 0,76

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 9,15
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

   

coSta VeRDe ZŁota JeSieŃ D1 coSta VeRDe ZŁota JeSieŃ D3

coSta VeRDe MelanŻ PaStello

coSta VeRDe MelanŻ D7 coSta VeRDe MelanŻ D8

coSta VeRDe MelanŻ   
SZaRo-gRaFitoWY

coSta VeRDe MelanŻ  
BiaŁo-PiaSkoWY
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MELANŻE

Kostka brukowa DREWBET® COSTA VERDE MELANŻE 
wyst´puje w dwóch rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

DREWBET® TORINO MF Gr. 80 [mm]

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

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

GR. 70[mm]
2

COSTA VERDE MELANŻE

	 cena netto:	 56,99 zł/m2 54,14 zł/m
	cena brutto:	 70,10 zł/m2 66,59 zł/m2

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ MELANŻE

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DReWBET® coSta Verde gR.70 [mm]

DługoÊç [mm] 459 339 389 289 239 349 389 359 439 329 229 359 269

SzerokoÊç [mm] 269 269 269 211 211 211 211 211 211 149 149 149 149

IloÊç kostek w warstwie 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2

IloÊç m2 w warstwie 1,17

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 11,67

 
  

439 389 289 239

   359 

359

   329 

349

229

459

269

389 339

26
9

21
1

14
9

  

  

 

DREWBET® COSTA  VERDE  MF 
Ró˝norodnoÊç, niebanalny wzór oraz doskonałe dopasowanie elementów charakteryzuje kostk´  coSta Verde.
Wzór został wprowadzony do oferty z myÊlà o inwestorach ceniàcych uniwersalny charakter materiału u˝ytego w projekcie.
Układajàc kostk´ coSta Verde uzyskujemy proste i płaskie powierzchnie, które idealnie harmonizujà z otoczeniem. Ze wzgl´du na 
form´ kostki układamy jà pasami, majàc na uwadze ró˝nice w szerokosci elementów.
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

   
  COSTA VERDE SZARY COSTA VERDE GRAFITOWY COSTA VERDE PIASKOWY
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STANDARD

Kostka brukowa DREWBET® COSTA VERDE STANDARD 
wyst´puje w trzynastu rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

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

  

    

    

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DReWBET® coSta Verde mF gR.70 [mm]

DługoÊç [mm] 459 339 389 289 239 349 389 359 439 329 229 359 269

SzerokoÊç [mm] 269 269 269 211 211 211 211 211 211 149 149 149 149

IloÊç kostek w warstwie 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2

IloÊç m2 w warstwie 1,17

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 11,67

439 389 289 239

   359 

359

   329 

349

229

459

269

389 339

26
9

21
1

14
9

GR. 70[mm] 

2

COSTA VERDE STANDARD  

cena netto:	 50,74 zł/m2 48,20 zł/m
	cena brutto:	 62,41 zł/m2 59,29 zł/m2

 
2

POZOSTAŁE KOLORY STANDARD 

cena netto:	 53,77 zł/m2 51,08 zł/m
	cena brutto:	 66,14 zł/m2 62,83 zł/m2

 KOLOR SZARY STANDARD  

DREWBET® COSTA  VERDE  MF 
Zestaw 18 elementów wykonczonych mikrofazà o idealnych proporcjach i wzajemnym dopasowaniu. Kostka Costa Verde dzi´ki 
mnogoÊci modułów Êwietnie sprawdza si´ na du˝ych powierzchniach dziedziƒców czy tarasów. Ze wzgl´du na form´ kostki układamy 
jà pasami, majàc na uwadze ró˝nice w szerokosci elementów.
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

PŁYTA 500X500 MELANŻ
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY

  
 

PŁYTA 500x5 00

MELANŻ GRAFITOWYSZARO

PŁYTA 5 0x500 0

MELANŻ  D6

PŁYTA 500x500

 D4MELANŻ



27

 
MELANŻE

   Kostka brukowa DREWBET® PŁYTA MF 500x500 MELANŻE
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

DREWBET® PŁYTA MF 

 

 

 Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® PŁYTA MF 500X500 pozwalajà 
na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

    

     

   

   

   
   

   

   
   

    [mm]

   
   

PŁYTA MF 500X 500 MELANŻE GR.70

cena netto:	 59,18 zł/m2

	cena brutto:	 72,79 zł/m2 

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

 

 
  
 
  

  

    

Produkt przeznaczony do budowy chodników, tarasów. 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. Taras wykoƒczony tym produktem zachowa swój miejski urok na lata. Odpowiednio dobrany kolor i układ płytek spełni Paƒstwa 
oczekiwania.   

500

500 KOSTKI DEKORACYJNE 

MELANŻE

MELANŻ
PŁYTA 50 x500

 D7
0 x5000PŁYTA 50

MELANŻ BIAŁO-PIASKOWY

  
DReWBET® płytKa MF 500x500 gR.70 [mm]

DługoÊç [mm] 500

SzerokoÊç [mm] 500

IloÊç kostek w warstwie 4

IloÊç m2 w warstwie   1

IloÊç warstw w pakiecie 10

IloÊç m2 w pakiecie 10

x500 500
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

   PŁYTKA 500x500 CZERWONAPŁYTKA 500x500 SZARA PŁYTKA 500x500 GRAFITOWA
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STANDARD

   Kostka brukowa DREWBET® PŁYTA MF 500X500 STANDARD
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci. 

DREWBET® TORINO MF Gr. 80 [mm]

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

 Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® PŁYTA MF 500X500 pozwalajà 
na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

   

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

ta Verde g

500x500 
 
  
 
  

DREWBET® PŁYTA MF 
To prosty du˝y format wykoƒczony mikrofazà natomiast trzy bazowe kolory sà gwarantem oryginalnej powierzchni. Płyty znajdà 
zastosowanie zarówno w przestrzeni miejskiej jak i do wykonania ciekawych ogrodów oraz nowoczesnych tarasów. Zastosowanie ich  
w projektowanej nawierzchni to gwarancja prostej i standardowej formy, która ma obecnie wielu zwolenników.

    
 
    DReWBET® płytKa MF 500x500  gR.70 

[mm]DReWBET® coS

DługoÊç [mm]

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

500

500

4

  1

10

500

500 KOSTKI DEKORACYJNE 

 
  

 

 

   

  

    
   

    

   

   70 [mm]

   
   

   

   

PŁYTA MF 500X 500 STANDARD GR. 
  KOLOR SZARY STANDART

cena netto:	 48,14 zł/m2

	cena brutto:	 59,21 zł/m2

POZOSTAŁE KOLORY STANDART
cena netto:	 53,75 zł/m2

	cena brutto:	 66,11 zł/m2

10
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

 
 

  
       

         
 

                                                              

                 
PŁYTA 500X500 MELANŻ
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY

  PŁYTA 500x5 00

MELANŻ GRAFITOWYSZARO

PŁYTA 5 0x500 0

MELANŻ  D6

PŁYTA 500x500

 D4MELANŻ
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MELANŻE

     Kostka brukowa DREWBET® PŁYTA MF 400X400 MELANŻE
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

 MF 

 

Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® PŁYTA 400X400 pozwalajà na   dokładne 
obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

    

     

    

   

    

    

   

    

    

PŁYTA MF 400X 400 MELANŻE GR.50[mm]

cena netto:	 51,09 zł/m2 48,54 zł/m2

	cena brutto:	 62,84 zł/m2 59,70 zł/m2

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

400X  400
      

 
  

poziomie. Ponadto wykoƒczenie płyty mikrofazà umo˝liwia łatwe, bezpieczne i funkcjonalne u˝ytkowanie tworzonej 
powierzchni.

    
 
         

 

KOSTKI DEKORACYJNE 

MELANŻE

 

400
4

0
0

    

DREWBET® PŁYTA
DREWBET® PŁYTA MF 400X400   to propozycja dla inwestorów majàcych upodobanie w prostych, 
ponadczasowych formach. Płyta przeznaczona jest na powierzchnie tarasowe, ciàgi piesze  lub przydomowe patio. 
Szeroka paleta melan˝y kolorystycznych umo˝liwia ich dobór do otoczenia oraz projektowanie na najwy˝szym 

PŁYTA 40 x4000
MELANŻ  D7

PŁYTA 400x400

BIAŁO-PIASKOWYMELANŻ

  

DReWBET® płytKa MF 400X400  gR.50 [mm]

DługoÊç [mm] 400

SzerokoÊç [mm] 400

IloÊç kostek w warstwie 6

IloÊç m2 w warstwie 0,96

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 11,52
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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. Prezentowane produkty zostały poddane impregnacji dla podkreÊlenia kolorów i walorów estetycznych. www.drewbet.pl

      PŁYTKA MF 400x400 SZARA PŁYTKA MF 400x400 CZERWONA PŁYTKA MF 400x400 GRAFITOWA
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       Kostka brukowa DREWBET® PŁYTA MF 400X400 STANDARD
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci. 

DREWBET® TORINO MF Gr. 80 [mm]

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

 

   Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® PŁYTA MF 400X400 pozwalajà 
na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

    

     

    

  

    

    

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

ta Verde g

  
   

 
  

 

  
 

 MF 400X400
    

DREWBET® PŁYTA 
DREWBET® PŁYTA 400X400 MF  w kolorach typu standard to wybór dla inwestorów ceniàcych sobie jednolite, 
ponadczasowe barwy. W połàczeniu z doskonałymi cechami u˝ytkowymi oraz du˝ymi mo˝liwoÊciami aran˝acyjnymi Płyta 
400x400 MF to Êwietny wybór  na projekt w  nowoczesnym stylu.

     
 
                                             DReWBET® płytKa mF 400X400  gR.50 [mm]

DługoÊç [mm] 400

SzerokoÊç [mm] 400

IloÊç kostek w warstwie 6

IloÊç m2 w warstwie 0,96

IloÊç warstw w pakiecie 12

IloÊç m2 w pakiecie 11,52

KOSTKI DEKORACYJNE 
STANDARD

 

400
4

0
0

  0[mm]

cena netto:	 37,28 zł/m2 

	cena brutto:	 45,85 zł/m2 

POZOSTAŁE KOLORY STANDART 

cena netto:	 46,19 zł/m2

	cena brutto:	 56,81 zł/m2

PŁYTA 400X 400 MF STANDARD  GR.5
KOLOR SZARY STANDART

 35,42 zł/m2

 43,57 zł/m2

 43,88 zł/m2

 53,97 zł/m2
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 PŁYTA TARASOWA 
1000X1000
MELANŻ
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY

PŁYTA TARASOWA
1000X1000 
MELANŻ  D7

PŁYTA TARASOWA 
1000X1000
MELANŻ SZARO-GRAFITOWY

PŁYTA TARASOWA 
1000X1000
MELANŻ BIAŁO-PIASKOWY

PŁYTA TARASOWA
1000X1000 
MELANŻ  D6



KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY 35

DREWBET®  

PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000
     
  
 
  
 

DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000 w gruboÊci 8 cm to alternatywa dla osób ceniàcych sobie niebanalny wyglàd płyt 
wielkoformatowych. Foremny kształt produktu w połàczeniu z ciekawà i szerokà paletà melan˝y kolorystycznych pozwoli uzyskaç 
niepowtarzalny wyglàd tarasu lub przestrzeni miejskiej. Wykoƒczenie płyty mikrofazà zapewnia bezpieczne u˝ytkowanie oraz 
wysokà funkcjonalnoÊç projektowanej powierzchni. Du˝y format płyty pozwala na uzyskanie doskonałego efektu kolorystycznego 
niedost´pnego w innych rodzajach kostek.

  Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DługoÊç [mm]

 DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000 Gr. 80 [mm]

1000

SzerokoÊç [mm] 1000

1

1

  8

  8

IloÊç płyt w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

1000

 

     

   

PŁYTA TARASOWA MF MELANŻE 1000x1000 GR. 80[mm]

cena netto:	 85,79 zł/m2

	cena brutto:	 105,52 zł/m2 

 
MELANŻE

Płyta Tarasowa DREWBET® 1000x1000  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ MELANŻE

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI

1000
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    PŁYTA TARASOWA 1000x1000 SZARA PŁYTA TARASOWA 1000x1000  GRAFITOWA   PŁYTA TARASOWA 1000x1000  PIASKOWA
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DREWBET®  

    

 

  

 

PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000
  

  Szczegółowe dane techniczne kostki DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000
pozwalajà na dokładne obliczenia aran˝acyjno-projektowe.

DługoÊç [mm]

 DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000 Gr. 80 [mm]

1000

SzerokoÊç [mm] 1000

1

1

  8

  8

IloÊç płyt w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

1000

     

    
   
   

PŁYTA TARASOWA MF STANDARD 1000x1000 GR. 80[mm]

cena netto:	 85,79 zł/m2

	cena brutto:	 105,52 zł/m2

STANDARD

Płyta Tarasowa DREWBET® 1000x1000  
wyst´puje w jednym rozmiarze i w jednej gruboÊci.

WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

WYKOŃCZENIE 
Z MIKROFAZĄ

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI

1000

    DREWBET® PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000 w kolorach typu standard to Êwietny wybór dla inwestorów ceniàcych sobie jednolite, 
ponadczasowe barwy. W połàczeniu z wielkoformatowym gabarytem oraz du˝ymi mo˝liwoÊciami zastosowaƒ   DREWBET®
PŁYTA TARASOWA MF 1000x1000   daje szans´ na dobry projekt w nowoczesnym stylu.
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www.drewbet.pl

     

LAMIA MELANŻ BIAŁO-PIASKOWY LAMIA MELANŻ D6 LAMIA MELANŻ SZARO-GRAFITOWY

LAMIA MELANŻ D8 LAMIA MELANŻ  
POMARAŃCZOWO-BRĄZOWY

  

LAMIA MELANŻ D7
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MELANŻE

    Kostka brukowa DREWBET® LAMIA
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

 
   

     

    
    

    
    

    

 

    

    

LAMIA MELANŻE GR. 60[mm]

cena netto:	 54,37 zł/m2 51,65 zł/m2

	cena brutto:	 66,88 zł/m2 63,53 zł/m2

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 MELANŻEWYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

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

DługoÊç [mm] 560

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

    DREWBET® LAMIA BEZ FAZY Gr. 60 [mm]

280

 

420 

140

15

0,94

10

9,40

560 420 280

140

 

 

      

 

  

 

DREWBET® LAMIA
Kostka DREWBET® LAMIA BEZ FAZY MELANŻE to nowa propozycja w szerokiej ofercie kostek tarasowych. Prostokàtne kształty oraz 
jedna szerokoÊç kostki daje wiele mo˝liwoÊci projektowych. Bogata kolorystyka melan˝y w połàczeniu z nowoczesnym kształtem  to 
gwarancja interesujàcej i funkcjonalnej powierzchni. Bezfazowe wykoƒczenie kraw´dzi kostki DREWBET® LAMIA
zapewnia funkcjonalnoÊç nowoczesnym tarasom i przydomowym powierzchniom.

WYKOŃCZENIE
BEZ FAZY
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www.drewbet.pl

   LAMIA SZARY LAMIA GRAFITOWY LAMIA PIASKOWY
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STANDARD

    Kostka brukowa DREWBET® LAMIA
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 

KOSTKA BRUKOWA | KATALOG TARASY

 
        

     

    
    

    
    

    

 

    

    
    

    

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

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

DługoÊç [mm] 560

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

    DREWBET® LAMIA BEZ FAZY Gr. 60 [mm]

280

 

420 

140

15

0,94

10

9,40

560 420 280

140

	cena brutto:	 54,00 zł/m2 48,60 zł/m2

POZOSTAŁE KOLORY STANDART

cena netto:	 47,80 zł/m2 43,02 zł/m2

	cena brutto:	 58,79 zł/m2 52,91 zł/m2

LAMIA STANDARD GR. 60[mm]
KOLOR SZARY STANDART

cena netto:	 43,90 zł/m2 39,51 zł/m2

    

 

DREWBET® LAMIA
DREWBET® LAMIA BEZ FAZY STANDARD w kolorach typu standard to kostka dla inwestorów lubiàcych prostà form´ i nowoczesne 
wzornictwo. Długie prostokàtne kształty kostek o jednej szerokoÊci sà gwarancjà atrakcyjnego wyglàdu powierzchni tarasowych oraz 
przestrzeni architektury miejskiej. Konwencjonalna kolorystyka i bezfazowe wykoƒczenie produktu  DREWBET® LAMIA    zapewnià 
wysokie walory estetyczne i funkcjonalne.

 WYKOŃCZENIE
BEZ FAZY
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www.drewbet.pl

     

LAMIA PŁUKANA BIAŁA LAMIA PŁUKANA SZARA     LAMIA PŁUKANA GRAFITOWA       LAMIA PŁUKANA CZERWONA

LAMIA PŁUKANA ŻÓŁTA LAMIA PŁUKANA PIASKOWA LAMIA PŁUKANA POMARAŃCZOWA          LAMIA PŁUKANA CIEMNOBRĄZOWA
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PŁUKANE

    Kostka brukowa DREWBET® LAMIA
wyst´puje w trzech rozmiarach i w jednej gruboÊci. 
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DREWBET® LAMIA
Kostka DREWBET® LAMIA BEZ FAZY PŁUKANA to propozycja eleganckich i funkcjonalnych przestrzeni przydomowych 
oraz miejskich. Prosty kształt daje mo˝liwoÊç zastosowania na placach, skwerach oraz innych miejscach u˝ytecznoÊci 
publicznej. Nieszablonowy wyglàd i funkcjonalnoÊç oraz bezfazowe wykoƒczenie kraw´dzi to satysfakcja dla inwestora oraz 
bezpieczeƒstwo i komfort zaprojektowanej powierzchni.

     

    
    

    
    

    

 

    

    
    

LAMIA PŁUKANA GR. 60[mm]

2 60,33 zł/m2

    
cena netto:	 63,50 zł/m

	cena brutto:	 78,11 zł/m2 74,21 zł/m2

DOKŁADNA
GRUBOŚĆ PŁYTKI 

 WYSOKA 
 MROZOODPORNOŚĆ

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

DługoÊç [mm] 560

SzerokoÊç [mm]

IloÊç kostek w warstwie

IloÊç m2 w warstwie

IloÊç warstw w pakiecie

IloÊç m2 w pakiecie

    DREWBET® LAMIA BEZ FAZY Gr. 60 [mm]

280

 

420 

140

15

0,94

10

9,40

560 420 280

140

STRUKTURA
PŁUKANA

 WYKOŃCZENIE
BEZ FAZY
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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  

 

 

 

 

 

 

KOSTKA BRUKOWA
Instrukcja montażu i eksploatacji 

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. W, przypadku nawierzchni wykonywanych z 
betonowych płyt brukowych koncowe zag´szczanie powinno odbywaç si´ przy 
pomocy r´cznego młotka i sztywnego podkładu gumowego. Natomiast zaleca si´ 
aby sam proces równania powierzchni licowej odbywał si´ na bierzàco w trakcie 
układania kolejnych płyt. W szczególnych przypadkach dopuszcza si´ zageszczanie,  
płyt brukowych zag´szczarkà mechanicznà do 50kg i wysokà cz´stotliwoscià drgan 
natomiast wia˝e si´ to z zwi´kszonym ryzykiem p´kania poszczególnych płyt i 
uzale˝nione jest od jakoÊci wykonania podsypki piaskowo-cementowej i stopnia jej 
zag´szczenia.

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.
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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.
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