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OD 20 LAT TWORZYMY ŚWIAT KOSTKI BRUKOWEJ!
Trzymają Państwo w rękach (lub przeglądają online) najnowszą propozycję produktową na sezon 2019/2020, tym bardziej wyjątkową, że przygotowaną
w 20 rocznicę powstania firmy DROGBRUK. W katalogu można znaleźć kompletną ofertę naszych produktów, informację o stosowanych innowacyjnych
technologiach i usługach oraz mnóstwo inspiracji dla własnego otoczenia. Zapraszamy do naszego ŚWIATA KOSTKI BRUKOWEJ!
20 LAT ROZWOJU
1999 - powstanie firmy
1999 - uruchomienie pierwszej fabryki i start produkcji
2009 - uruchomienie linii produkcyjnej Hess
2009 - utworzenie Działu Projektów
2012 - wprowadzenie systemu Hydro Protection Technology
2014 - uruchomienie drugiej fabryki z linią produkcyjną Techmatic
2016 - wprowadzenie systemu Color Plus
2017 - otrzymanie Godła Najwyższa Jakość Quality International 2017
2017 - start technologii impregnacji kostki brukowej COVER
2018 - start programu sponsoringowego dla sportowców DROGBRUK TEAM
2019 - planowany termin uruchomienia trzeciej fabryki
Nasza obecna pozycja lidera na lokalnym rynku to efekt posiadania najnowocześniejszego zaplecza technologicznego, ciągłych badań nad rozwojem produktów
w naszym laboratorium, stałe wzbogacanie oferty, kontrola procesów technologicznych, dobór rzetelnych dostawców i najwyższej jakości surowców oraz
stałego poszerzaniu sieci dystrybucji.
Aby ułatwić naszym Klientom dobór odpowiedniej dla swojego otoczenia kostki brukowej stworzyliśmy dział projektowy, w którym oferujemy fachową pomoc
ze strony profesjonalnie przygotowanego personelu. W wykonywanych wizualizacjach projektanci uwzględniają kolorystykę i styl istniejących oraz planowanych
zabudowań, a także preferencje Klientów i optymalne rozwiązania co do wyboru kostki, jej grubości, wielkości i walorów użytkowych. Naszym celem jest pomoc
Klientom w realizacji ich wizji wymarzonego ogrodu, a jednocześnie staramy się, by zagospodarowanie przestrzeni przydomowej podkreślało indywidualny
charakter posesji i tworzyło harmonię z otoczeniem.
Potwierdzeniem naszych starań o wysoką jakość obsługi Klientów na każdym etapie procesu produkcji oraz tworzenia projektu i dostawy towaru, jest przyznane
nam prestiżowego Godła Najwyższa Jakość Quality International 2017.
Z przyjemnością prezentujemy Państwu Katalog Produktów firmy DROGBRUK A.P. SZCZEREK Sp. J. na sezon 2019/2020. Tegoroczną edycję Katalogu
uzupełniliśmy o nowe produkty, którymi chcemy szczególnie zainteresować naszych Klientów. Nieustannie wdrażamy także autorskie aplikacje internetowe, jak
np. Projektant Ogrodzeń Online oraz innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji - COLOR PLUS, HYDRO PROTECTION TECHNOLOGY i COVER
System COLOR PLUS cechuje się on unikatową techniką rozprowadzania pigmentów w wyrobach wibroprasowalnych, dzięki czemu uzyskujemy intensywne
i trwałe kolory kostek brukowych, płyt tarasowych, obrzeży dekoracyjnych i palisad.
Kolejnym atutem produktów DROGBRUK jest nowoczesny system HYDRO PROTECTION TECHNOLOGY, czyli zastosowanie specjalnych domieszek
hydrofobizujących. Wpływa to na wysoki stopień uszczelnienia betonu i nadania wyrobom właściwości hydrofobowych, co przekłada się na zapewnienie
długotrwałej ochrony kostki brukowej przed zabrudzeniami i czynnikami atmosferycznymi.
Z bardzo dobrym przyjęciem oraz wysokimi ocenami spotkała się nasza ostatnia innowacja w technologii produkcji, czyli System Impregnacji COVER.
To technologia impregnacji, w której substancja aktywna jest nanoszona na kostkę w ostatniej fazie produkcji. Tworzy ona na powierzchni bruku wytrzymałą
powłokę, zapewniając jeszcze lepszą ochronę i sprawia, że kolory uzyskują większą głębię. Zastosowanie tej technologii na etapie produkcji powoduje,
że późniejsza impregnacja po ułożeniu nie jest konieczna, a efekt działania preparatu widać już w dniu zakupu.
Bacznie obserwujemy światowe trendy w aranżacji ogrodów, dlatego więc stale wzbogacamy portfolio naszych produktów o nowe propozycje i kolory.
W niniejszym wydaniu Katalogu najnowszymi produktami są: Ogrodzenia Splitowane (oraz informacje o premierze naszej aplikacji Projektant Ogrodzeń Online),
Cegły Antyczne oraz Płyty Grande.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z niniejszym Katalogiem Produktów. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta sprosta Państwa oczekiwaniom zarówno pod
względem technicznym, jak i walorów estetycznych. Natomiast przygotowane przez nas różnorodne ilustracje staną się dla Państwa inspiracją w budowaniu
własnej wizji wymarzonego ogrodu i przestrzeni przydomowej.
Witamy w naszym ŚWIECIE KOSTKI BRUKOWEJ!

Godło Najwyższa Jakość
Quality International 2017
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DROGBRUK - FIRMA AKTYWNA SPOŁECZNIE!
DROGBRUK chętnie wspiera interesujące przedsięwzięcia charytatywne, sportowe i kulturalne, nie tylko na terenie swojego działania, ale
też projekty ogólnopolskie i międzynarodowe.W 2018 r. z naszym udziałem odbyły się m.in.: charytatywny wyjazd rowerowy po Europie
i Azji „Trip To Dream”, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kicboxingu w Błaszkach czy Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej
„Grześki Kaliski Streetball” 2018. Wystartował także sportowy program sponsoringowy DROGBRUK TEAM.
W 2019 roku kontynuujemy program wsparcia sportowców, a w Pępowie byliśmy sponsorem tytularnym jednego z największych w
Polsce biegów OCR DROGBRUK RUNAWAY COLOSSEUM. 22 czerwca na stadionie w Błaszkach nasza firma świętowała swoje
20-lecie, a muzycznymi gwiazdami wydarzenia pod nazwą DROGBRUK FESTIVAL były: Kombi, De Mono i Golec uOrkiestra.

CHARYTATYWNY WYJAZD TRIP TO DREAM
Trip To Dream to realizowana w 2018 i 2019 r. charytatywna wyprawa rowerowa, mająca na celu zbiórkę środków na rehabilitację
zmagającego się z autyzmem Filipa Salomona.
W 2018 r. wyprawa prowadziła przez Bałkany do Azji – ponad 6,5 tys. Km na rowerach przez Chor wację, Bośnię i Hercegowinę, Czar nogórę,
Grecję, Turcję, Rumunię, Macedonię, Kosowo, Serbię i Węgr y. Z kolei edycja 2019 Trip To Dream prowadziła przez Lazurowe Wybrzeże do
Afryki – z Włoch przez Monako, Francję, Hiszpanię do Maroka.
DROGBRUK zarówno w 2018, jak w i w 2019 r. był sponsorem strategicznym tej wyprawy.
KALISKI STREETBALL 2019
Już po raz piąty DROGBRUK wsparł organizację rozgrywanego w Kaliszu najbardziej znanego na świecie polskiego turnieju koszykówki
ulicznej.
Tegoroczna, 13 edycja kaliskiego turnieju była rekordowa pod względem frekwencji, bo w całym turnieju zagrało aż 85 drużyn, a zawodnicy
pochodzi aż z 11 krajów. W rozgrywkach 3x3, 1na1 i konkursach indywidualnych wzięli udział mistrzowie i medaliści Mistrzostw Świata
oraz Mistrzowie Polski oraz członkowie reprezentacji narodowej.
Najbardziej efektowną częścią turnieju był tradycyjnie konkurs wsadów, co można zobaczyć na załączonym filmie.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się również druga edycja turnieju DROGBRUK CLASH 1na1, w której wzięło udział prawie 20
zawodników z 4 krajów. A zwyciężył Maciej Adamkiewicz (Goleniów) - reprezentant Polski w koszykówce 3x3.

TEAM

Świat kostki brukowej
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////

Pomoc w rozwoju zdolnych sportowców był zawsze bliski właścicielom DROGBRUKU, a wsparcie
to będzie teraz realizowane głównie poprzez program sponsoringowy DROGBRUK TEAM.
Do programu zaprosiliśmy czterech świetnych sportowców:

Artura Kozłowskiego z Sieradza - biegacza, mistrza Polski i reprezentanta Polski w maratonie, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski
i zwycięzcę najważniejszych biegów ulicznych na dystansach: 5 km, 10 km oraz w półmaratonie.
Arkadiusza Przybylskiego z Kalisza - koszykarza, międzynarodową gwiazdę najbardziej widowiskowej odmiany koszykówki - wsadów do
kosza, uczestnika Mistrzostw Świata oraz najważniejszych konkursów wsadów na całym świecie m.in. w Japonii, Chinach, Indiach, USA i w
całej Europie.
Piotra Matuszewskiego z Kalisza - tenisistę, mistrza Europy juniorów w grze podwójnej, Mistrz Polski juniorów w singlu i deblu oraz
zwycięzcy wielu międzynarodowych turniejów juniorskich, a obecnie uczestnika międzynarodowych rozgrywek seniorskich ATP i ITF.
Tomasza Oślizłę ze Świerklan – gwiazdę biegów OCR, Mistrza Europy 2019 w biegach przeszkodowych OCR z Gdyni i wielokrotnego
zwycięzcę najbardziej prestiżowych biegów OCR w Polsce. W 2018 r. Tomasz odniósł 16 zwycięstw w biegach przeszkodowych i aż 24 razy
stawał na podium.
Dzięki naszym sportowcom marka DROGBRUK była w 2018 i 2019 r. widoczna na najważniejszych imprezach biegowych, koszykarskich
i tenisowych w Polsce oraz na arenie międzynarodowej m.in. w Niemczech, we Francji, na Cyprze, w Andorze, Indiach i Malezji.

DROGBRUK FESTIVAL - URODZINY Z GWIAZDAMI MUZYKI
22 czerwca 2019 r na Stadionie Miejskim w Błaszkach nasza firma świętowała 20-ste urodziny. Ponad 6000 osób bawiło się na
bezpłatnym koncercie gwiazd polskiej muzyki - Kombi, De Mono i Golec uOrkiestra, a w przerwach na scenie odbywały się konkursy
i zabawy. Nie zabrakło również stoisk z posiłkami i napojami oraz Wesołego Miasteczka dla dzieci. Była to największa impreza
plenerowa w historii Błaszek, a jednocześnie podziękowanie firmy dla jej mieszkańców. Festiwalowi towarzyszyła także uroczysta
impreza dla kontrahentów i współpracowników DROGBRUK oraz władz i instytucji samorządowych.

LAT FIRMY

WSPIERAMY
UTALENTOWANYCH
SPORTOWCÓW

Dołącz do nas na Facebooku i bądź na bieżąco z wydarzeniami ze świata DROGBRUK!

www.facebook.com/drogbruk
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NOWOŚĆ

SYSTEMY OGRODZENIOWE
Podążając za nowymi trendami w architekturze ogrodowej przedstawiamy Państwu nową gamę produktów: Ogrodzenia Splitowane. To wykonane z betonu, proste w montażu
bloczki. Ich nierówna, surowa struktura lica jest świeżym spojrzeniem na architekturę ogrodową i nawiązuje do wyglądu naturalnego kamienia. Wyraźnie zarysowane spoiny w
połączeniu z surowością kamiennej struktury sprawiają, że ogrodzenie doskonale prezentuje się zarówno w otoczeniu budynków o charakterze klasycznym jak i nowoczesnym.
System składa się z kilku elementów betonowych, zaprojektowanych w taki sposób, aby wykonie z nich ogrodzenia było tanie, proste i efektowne. W przeciwieństwie do
ogrodzeń klinkierowych elementy ogrodzeń splitowanych DROGBRUK umożliwiają szybki montaż ogrodzenia w dowolnym kształcie bez konieczności kosztownego i
czasochłonnego spoinowania. Zapewniają przy tym całkowitą stabilność oraz trwałość konstrukcji.

Zobacz na str. 113
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22cm

38cm

PUSTAK
MURKOWY ŁUPANY

16cm

22cm

38cm

PUSTAK
SŁUPKOWY ŁUPANY

16cm

25cm
31cm

DASZEK ŁUPANY
7cm

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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PROSTY I SZYBKI MONTAŻ

System ogrodzeń splitowanych DROGBRUK składa się z elementów betonowych łączonych ze sobą bez potrzeby spoinowania. Dzięki temu nie
tylko jesteśmy w stanie skrócić czas budowy ogrodzenia, ale również obniżyć jego koszty. Kształty pustaków, zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby było możliwe zbudowanie każdego kształtu ogrodzenia. Pozwalają na wykonanie zarówno masywnych, pełnych murów
oddzielających od uciążliwego otoczenia jak i delikatnych, subtelnych ogrodzeń zbudowanych ze słupów i niskiej podmurówki. Zwieńczenie
systemu stanowi prosty daszek podkreślający surowy charakter ogrodzenia.

NOWOŚĆ
11
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SYSTEMY OGRODZENIOWE DROGBRUK

O KLASĘ WYŻEJ
STRUKTURA NATURALNEGO KAMIENIA
Ogrodzenia splitowane DROGBRUK to system betonowych bloczków
pozwalających szybko i tanio wykonać efektowne ogrodzenie Twojej
posesji. Ich nierówna, surowa struktura lica jest świeżym spojrzeniem na
architekturę ogrodową i nawiązuje do wyglądu naturalnego kamienia.
Wyraźnie zarysowane spoiny w połączeniu z surowością kamiennej
struktury sprawiają, że ogrodzenie doskonale prezentuje się zarówno w
otoczeniu budynków o charakterze klasycznym jak i nowoczesnym.
Elementy systemu umożliwiają wykonanie ogrodzenia w dowolnym
kształcie, oraz dopasowanie charakteru ogrodzenia: od masywnych,
pełnych murów oddzielających od uciążliwego otoczenia jak i delikatnych,
zbudowanych ze słupów i niskiej podmurówki.

PROJEKTANT
OGRODZEŃ
ONLINE

ZAPROJEKTUJ I WYCEŃ
SWOJE OGRODZENIE
ZAPRASZAMY NA STRONĘ
www.ProjektantOgrodzen.pl

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NOWOŚĆ

PROJEKTANT
OGRODZEŃ
ONLINE

Zapraszamy do skorzystania z darmowego narzędzia do projektowania
i wyceny ogrodzeń, który można znaleźć na naszej stronie www.
www.ProjektantOgrodzen.pl
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PROJEKTANT
OGRODZEŃ
ONLINE
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ZAPROJEKTUJ I WYCEŃ
SWOJE OGRODZENIE
Za pomocą aplikacji online mogą Państwo wykonać ogrodzenie na bazie własnego pomysłu, lub też skorzystać
z jednego z przygotowanych projektów ogrodzeń.
W trakcie projektowania ogrodzenia, mają Państwo możliwość:
• ustalenia długości całego ogrodzenia
• ustalenia kolorów ogrodzenia oraz daszków
• dodania takich elementów jak: odcinek ogrodzenia, brama, furtka, brama z furtką rozdzieloną murkiem,
brama z furtką rozdzielona słupkiem.
Dla każdego elementu możliwe jest ustalenie wysokości oraz szerokości. Wszystkie elementy można również
narysować w odbiciu lustrzanym.
Po zakończonym projektowaniu, ogrodzenie może zostać zapisane do pliku PDF lub też
wysłane do wybranej hurtowni partnerskiej DROGBRUK w celu wyceny.
Link do PROJEKTANTA OGRODZEŃ ONLINE

www.ProjektantOgrodzen.pl

ZAPROJEKTUJ I ZAMÓW SWOJE WYMARZONE OGRODZENIE
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NOWOŚĆ

Stopień Schodowy
Zobacz na str. 123

15

NOWOŚĆ

www.drogbruk.pl | DROGBRUK

Stopnie świetnie nadają się do stworzenia schodów np. wejściowych do domu, prowadzących na taras lub do
umieszczenia na ścieżce ogrodowej. Schody stworzone ze stopni schodowych świetnie pasują do nowoczesnej
architektury i dają duże możliwości aranżacyjne. Są przy tym bardzo wygodne, ponieważ mają 40 cm szerokości.
Powyższe zalety powodują, że stopnie schodowe w naszej ofercie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród
Klientów i są chętnie wykorzystywane w projektach kostki brukowej wykonywanych bezpłatnie przez naszych
projektantów.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NOWOŚĆ

Płyta GRANDE
Płyta Grande to spełnienie marzeń o nowoczesnej, minimalistycznej przestrzeni przydomowej. Grande idealnie sprawdzi się tam, gdzie trzeba
podkreślić szyk i prestiż posesji. Jej okazały rozmiar i kontrastowe, nowoczesne kolory pozwolą stworzyć minimalistyczne i stylowe
kompozycje, stanowiące tło eleganckich rezydencji.
Zobacz na str. 107
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WIELKI WYMIAR,
WIELKIE MOŻLIWOŚCI

Współczesny taras ma być drugim salonem, tylko na świeżym
powietrzu. To na tarasie latem skupia się życie rodzinne i
towarzyskie mieszkańców posesji. Warto więc zadbać o każdy
szczegół jego wystroju tak, jak dbamy o detale urządzając
wnętrze domu. Zacznijmy więc od eleganckiej podłogi. Płyty z
serii Grande, dzięki swym okazałym rozmiarom, stworzą
klimat wyszukanej elegancji, a jednocześnie będą stanowiły
subtelne tło dla pozostałych elementów aranżacji.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NOWOŚĆ

CEGŁA ANTIC
Współczesny ogród nie może obejść się bez małej architektury. Gazony, kwietniki, ławki i murki są nie tylko ozdobą przestrzeni, ale też pełnią
w niej funkcje użytkowe. Ponadto mała architektura pozwala dzielić przestrzeń i wyznaczać w niej potrzebne nam strefy funkcjonalne. Naszą
odpowiedzią na te potrzeby współczesnych użytkowników ogrodów jest Cegła Antic.
Zobacz na str. 117
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Klasyczne wymiary i różnorodne kolory Cegły Antic pozwolą jej doskonale wpisać się w różne aranżacje
przestrzeni ogrodowej i stworzyć wyjątkowe elementy wystroju. Dzięki temu, że cegła Antic jest barwiona w
całej masie betonu, a nie wyłącznie w warstwie wierzchniej, może być prezentowana z każdej strony. To
pozwala wykorzystać ją w przeróżnych aranżacjach i zrealizować rozmaite pomysły.
Harmonijne, czerpiące wzorce z natury kolory Cegły Antic będą doskonałym
uzupełnieniem zarówno nowoczesnych, jak i klasycznych ogrodów. Poddanie cegły
procesowi postarzania powoduje, że każda cegła jest niepowtarzalna. To pozwala
wyczarować unikalne kompozycje elementów małej architektury i stworzyć
wyjątkowy klimat w Twoim ogrodzie.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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BEZPŁATNY
PROJEKT

REALIZACJA

PROJEKT 3D
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KOMPLEKSOWA USŁUGA
W celu ułatwienia Państwu wyboru kostki brukowej stworzyliśmy dział projektowy. Projektanci fachowo doradzą i
wykonają realistyczny projekt koncepcyjny, w którym, oprócz kostki brukowej, zostaną uwzględnione elementy małej
architektury oraz zieleń. W dziale projektowym naszej firmy możecie Państwo liczyć na pomoc ze strony
profesjonalnie przygotowanego personelu. Przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatny pakiet projektowy dla inwestycji
powyżej 150 m2. Skorzystanie z usług naszych projektantów przewidziane jest przy złożeniu zamówienia na
określoną ilość kostki u Dystrybutora firmy.

Bezpłatne koncepcje wizualne zagospodarowania terenu wykonujemy dla
Klientów, którzy zdecydowali się zakupić kostkę brukową DROG-BRUK w
jednym z naszych Autoryzowanych Punktów Sprzedaży, w których
wypełnili formularz zamówienia i wpłacili kaucję zwrotną.

Wybór kostki brukowej zależy przede wszystkim od planów
zagospodarowania przestrzennego, charakteru i stylu posesji, kolorystyki
istniejących i planowanych zabudowań oraz zieleni. Wszystkie te
elementy muszą idealnie komponować się z kostką. Projektanci,
w końcowym etapie projektu, przedstawią Państwu efekt tworzący spójną
całość otoczenia.

Wykonana koncepcja wizualna zawiera specyfikację produktową
i ilościową materiału, potrzebnego do wykonania Państwa aranżacji.
Z projektem należy udać się do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży, gdzie
został złożony formularz zamówienia. Na miejscu otrzymają Państwo
kosztorys, a w miarę potrzeb, zostaną wskazane kontakty do
profesjonalnych firm brukarskich, które wykonają zaplanowaną
aranżację.

AUTORYZOWANE PUNKTY SPRZEDAŻY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.DROGBRUK.PL

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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PROJEKT 3D

PROJEKT 3D
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PROJEKT 3D

PROJEKT 3D
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PROJEKT 3D

PROJEKT 3D
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WIĘCEJ PROJEKTÓW NA STRONIE WWW.DROGBRUK.PL

PROJEKT 2D

PROJEKT 2D
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

OCHRONA PRZED
ZABRUDZENIAMI
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OCHRONA PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI

OCHRONA PRZED
POROSTAMI

HYDRO PROTECTION TECHNOLOGY
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

DŁUGOTRWAŁA
INTENSYWNOŚĆ
KOLORÓW

OGRANICZENIE
NATURALNYCH
WYKWITÓW

Na czym polega
HYDRO PROTECTION TECHNOLOGY ?
Hydro Protection Technology to innowacyjne rozwiązanie wprowadzone w firmie DROG-BRUK, polegające
na zapewnieniu długotrwałej ochrony kostki brukowej. Poprzez zastosowanie specjalnych domieszek hydrofobizujących
został uzyskany wysoki stopień uszczelnienia betonu, a co za tym idzie, produkowana kostka brukowa stała się jeszcze
bardziej wytrzymała na zabrudzenia powierzchniowe.

Korzyści wynikające z wprowadzenia
HYDRO PROTECTION TECHNOLOGY:
• zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem czynników takich, jak np. mróz i sole /czynniki rozmrażające/
• kolor kostki jest pogłębiony i staje się intensywniejszy, bardziej trwały
• powstające na powierzchni kostki plamy i zabrudzenia są łatwe do usunięcia przy pomocy dostępnych
środków, gdyż plama nie wnika w głąb kostki
• skuteczne ograniczenie powstawania wykwitów wapiennych
• bardzo dobre uszczelnienie powierzchni kostki
• zabezpieczenie przed rozrostem mchów i porostów

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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INTENSYWNE
KOLORY

Technologia Color Plus pozwala wydobyć z produktu najbardziej intensywną paletę barw,
jakiej jeszcze nie było w świecie kostki brukowej. Śmiałe przejścia tonalne, szeroka
wariacja barw, niepowtarzalność melanży – to wszystko w połączeniu
z
różnorodnością kształtów i rozmiarów płyt oraz kostek brukowych daje niespotykaną
mnogość aranżacji powierzchni.

TERAZ BARDZIEJ
INTENSYWNE KOLORY

29

COLOR PLUS
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NOWY
SYSTEM
KOLORÓW
Intensywność i trwałość kolorów na długie lata.
Wyobraźmy sobie niespotykane wariacje kolorystyczne inspirowane naturą.
Ich różnorodność jest tak duża jak w przyrodzie – nie ma dwóch takich samych
produktów. Uzupełnijmy to rozmaitością faktur, kształtów, wykończeniem
powierzchni, a uzyskamy nieskończoną gamę kreatywnych możliwości.
Nasze zaplecze techniczne oraz laboratorium pozwala na pełną kontrolę
finalnego efektu, dzięki czemu produkt, który trafia do Klienta, jest składową
ciągłych badań i obserwacji nad procesem produkcji.

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NOWOŚĆ

COVER

OCHRONA NAWIERZCHNI

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

INTENSYWNE
KOLORY

IMPREGNACJA
KOSTKI BRUKOWEJ

STANDARD

NA ŻYCZENIE

Co zrobić, by kostka brukowa wokół Twojego domu wyglądała równie atrakcyjne, jak w dniu
ułożenia? Przede wszystkim wybierz dobrą kostkę. Wszystkie produkty DrogBruk, dedykowane
do ogrodu i na taras, standardowo wytwarzamy przy użyciu zaawansowanych technologii, które
gwarantują wysoką jakość produktu, a co za tym idzie – trwałość i wygodę użytkowania.
Najważniejsze z nich, to systemy: Color+, który pozwala wydobywać intensywne kolory oraz
HPT, który odpowiada za właściwości hydrofobowe kostki, czyli jej odporność na zabrudzenia.
Obecnie proponujemy kostkę brukową i płyty tarasowe dodatkowo zaimpregnowane, dzięki
zastosowaniu technologii COVER.
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Dzięki takiej impregnacji kolor zyskuje na intensywności, kostka jest jeszcze lepiej zabezpieczona przed
wsiąkaniem wody i zanieczyszczeń.
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ZAIMPREGNUJ I ZABEZPIECZ KOSTKĘ BRUKOWĄ
JESZCZE PRZED UŁOŻENIEM
Zamówienie usługi czyszczenia kostki i nałożenia preparatu impregnującego może podnieść cenę inwestycji
nawet o 30 proc. W dodatku wiąże się z koniecznością wyboru wykonawcy, ustalenia terminów, zarezerwowania czasu, a i
tak efekt jest trudny do przewidzenia. Wybór kostki Drogbruk z dopłatą do systemu COVER podnosi cenę kostki o ok. 10%.
Wyraźnie widać, że COVER pozwala cieszyć się zaimpregnowaną nawierzchnią przy niewielkiej dopłacie, bez
dodatkowych niedogodności.

Koszt
impregnacji
do ceny produktu

30%
10%

Cena
Produktu

Średnia cena
kostki brukowej
z impregnacją COVER

Średnia cena kostki
z uwzględnieniem
usługi mycia i impregnacji

COVER to technologia impregnacji, w której substancja aktywna jest nanoszona na kostkę w ostatniej fazie produkcji.
Tworzy ona na powierzchni bruku wytrzymałą powłokę, zapewniając jeszcze lepszą ochronę i sprawia, że kolory uzyskują
większą głębię. Zastosowanie tej technologii na etapie produkcji powoduje, że późniejsza impregnacja po ułożeniu nie jest
konieczna, a efekt działania preparatu widoczny w dniu zakupu.

Kostka po impregnacji

+

Kostka bez impregnacji

PRZYKŁAD:
Kostka szlachetna Piazza - Nero

Świat kostki brukowej

WZMOCNIENIE I ZABEZPIECZENIE KOLORÓW

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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ZAMÓW KOSTKĘ BRUKOWĄ
Z IMPREGNACJĄ

LEPSZA OCHRONA PRZED
ZABRUDZENIAMI

Jeśli chcesz dodatkowo pogłębić barwę kostki oraz przedłużyć jej trwałość i odporność,
zaimpregnuj nawierzchnię. Wykonawcy często zalecają impregnację kostki tuż po jej ułożeniu.
Niestety, poza oczywistymi zaletami, taka impregnacja ma też kilka zasadniczych wad. Po
pierwsze cena impregnatów jest dość wysoka, a nie wszystkie dają pożądany rezultat.
Poza tym impregnacja po ułożeniu wymaga bardzo dokładnego oczyszczenia kostki, by nie
zaimpregnować brudu i wykwitów. To dodatkowe koszty i niedogodności. Dlatego teraz
oferujemy możliwość zakupu kostki już zaimpregnowanej. Wybór tej opcji pozwala zaoszczędzić
czas i pieniądze. Decydując się na zakup kostki z systemem impregnacji COVER można zyskać
jeszcze bardziej pogłębiony kolor i jeszcze lepiej chronioną nawierzchnię.

Kostka po impregnacji

LEPSZA OCHRONA PRZED
CZYNNIKAMI
ATMOSFERYCZNYMI

+

Kostka bez impregnacji

LEPSZA OCHRONA PRZED
POROSTAMI
PRZYKŁAD: Kostka Moderno - Amaretto

DŁUGOTRWAŁA
INTENSYWNOŚĆ
KOLORÓW

Kostka bez impregnacji

+

OGRANICZENIE
NATURALNYCH
WYKWITÓW

Kostka po impregnacji

PRZYKŁAD: Kostka Moderno - Grafit

33

COVER IMPREGNACJA NOWOŚĆ
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

Pytaj w punktach sprzedaży
www.drogbruk.pl/gdzie-kupic

IMPREGNACJA
KOSTKI BRUKOWEJ

OCHRONA NAWIERZCHNI DROGBRUK
• jeszcze bardziej intensywny i trwały kolor
• dodatkowa ochrona przed zabrudzeniami
• dodatkowa ochrona przed promieniami UV
• dodatkowa ochrona przed porostami i wykwitami
• łatwiejsza pielęgnacja

Wszelkie zabrudzenia, szczególnie zawierające tłuszcz, powinny być natychmiast usunięte, a kostka umyta ciepłą wodą z detergentem.

Świat kostki brukowej

WZMOCNIENIE I ZABEZPIECZENIE KOLORÓW
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POLECAMY

TARASY
Jaka kostka na taras ?

Tarasy to nasze enklawy domowego spokoju. To na nich lubimy spotykać się ze znajomymi,
urządzać grilla, znaleźć chwile odpoczynku po ciężkim dniu przy dobrej lekturze czy lampce wina.

Verona (Melanże i Kolory)
Zobacz na str. 99

NOWOŚĆ

Grande (Melanże i Kolory)
Zobacz na str. 107
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NOWOŚĆ

Piazza (Melanże i Kolory)
Zobacz na str. 103

Piazza (Kostka Szlachetna)
Zobacz na str. 59

Via Tres (Melanże i Kolory)
Zobacz na str. 91

Portos (Melanże i Kolory)
Zobacz na str. 95

Płyty z kostki brukowej to znakomity wybór na wykonanie powierzchni
tarasu. Cechują je odporność na skrajne warunki atmosferyczne, praktyczność, wysoka estetyka oraz łatwa możliwość wymiany pojedynczych elementów.
Wznoszenie tarasu na gruncie jest łatwiejsze i prostsze aniżeli podbudowa betonowa i płytki ceramiczne. Kostkę brukową układa się w przeciwieństwie do płytek, na
podłożu miękkim, elementy bruku są ułożone luźno, co dodatkowo ułatwia montaż oraz ewentualny demontaż.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NOWOŚĆ

CEGŁA ANTIC
MURKI

DONICE

OGRODZENIA

Współczesny ogród to nie tylko zielone płuca posesji. Nie może się on obejść bez uroczych zakątków, ławeczek i miejsc relaksu. Do tworzenia takich
miejsc doskonale nadaje się Cegła Antic. Można z niej zbudować murki oporowe, zabezpieczające skarpy, podwyższone rabaty, donice, gazony,
kwietniki. Neutralne kolory i delikatne postarzanie sprawiają, że Cegła Antic świetnie wkomponuje się w przestrzeń ogrodu, wtapiając się w nią i stając się
jej naturalnym elementem.
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Ogród ma być Twoim zielonym azylem. To oznacza, że oprócz roślin, które
oczywiście cieszą oko, ale też wymagają mnóstwa pracy, trzeba zaprojektować w
ogrodzie strefy wypoczynku: ławki, murki, miejsce do grillowania, plac zabaw dla
dzieci. Te i inne elementy małej architektury w ogrodzie pomoże wyczarować
Cegła Antic. Jej możliwości są ograniczone jedynie wyobraźnią.

ZASTOSOWANIE:
• Donice.
• Murki oporowe.
• Ogrodzenia działek i posesji.
• Ozdabianie fasad schodów i tarasów.
CEGŁA ANTIC

Zobacz na str. 117
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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POLECAMY

OBRZEŻE SZLACHETNE
Aranżacja ogrodu i podjazdu z użyciem kostek szlachetnych nadaje przestrzeni przydomowej naturalnej elegancji za sprawą widocznych
na powierzchni drobin wysokogatunkowych kruszyw. Teraz uzupełniamy gamę kostek szlachetnych o dopasowane do nich stylistycznie i
kolorystycznie obrzeże.
Zobacz na str. 137
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W dobrze zaplanowanej przestrzeni obrzeża porządkują ogród, trzymają w ryzach trawę i
ekspansywnie rozrastające się rośliny. Mogą być również bardzo przydatne w okiełznaniu aranżacji z
użyciem kamienia ogrodowego. Obrzeża mają też bezpośredni wpływ na trwałość nawierzchni,
ułożonej z kostki brukowej, ponieważ zabezpieczają nawierzchnię przed rozsuwaniem się kostek.
Oprócz funkcji użytkowych obrzeże powinno charakteryzować się także walorami estetycznymi i
wpisywać się stylistykę ogrodu i nawierzchni.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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POLECAMY

OBRZEŻE IMPARI
Obrzeże Impari to propozycja dla tych, którzy myślą o aranżacji swojego ogrodu tyleż praktycznie, co kreatywnie. Myśląc praktycznie Impari
znajdzie zastosowanie przy wydzielaniu rabat kwiatowych, oddzielaniu trawników od parkingów i podjazdów, stanowiąc tym samym
skuteczne zabezpieczenie przed rozsuwaniem się kostek. Z racji swojej masy i rozmiarów, co przekłada się na dużą wytrzymałość, obrzeże
spełni się też w roli elementu oporowego, podtrzymującego skarpy. Ale myśląc kreatywnie można wykorzystać Impari na mnóstwo innych
sposobów.
Zobacz na str. 139
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Obrzeże Impari, użyte w aranżacji przestrzeni
przydomowej, będzie stanowiło subtelne dopełnienie
ciągów komunikacyjnych. Doskonale sprawdzi się użyte
do budowy podniesionych rabat kwiatowych,
eksponowania ozdobnych klombów i różnicowania
poziomów. Impari zostało zaprojektowane tak, by mogło
być używane na wiele różnych sposobów. Można również
wykorzystać Impari do tworzenia wysokich donic.

Dzięki zastosowaniu Obrzeża Impari można z łatwością
wydzielić różne strefy w ogrodzie. Elementy Impari mogą
ogrodzić lub tylko częściowo wydzielić np. strefę
wypoczynkową od strefy spożywania posiłków albo
zaznaczyć teren placu zabaw. Fantazja twórców ogrodów
nie zna granic. To, że nazwaliśmy produkt obrzeżem nie
znaczy, że nie można ułożyć go płasko na trawniku,
tworząc ciekawe aranżacje ścieżek i alejek.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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POLECAMY

PIAZZA
Po włosku dosłownie znaczy „kwadrat” lub „plac” – nazwa zobowiązuje, toteż może rodzić skojarzenia o rozległych powierzchniach
do aranżacji. Płyta Piazza doskonale wygląda na obszernych powierzchniach, takich jak: patio, place w miejscach użyteczności publicznej, ale
także, dzięki swej funkcjonalności, a zarazem elegancji, znajduje zastosowanie wokół tarasów, schodów czy indywidualnych elementów
ogrodowych. Geometryczny kształt płyty jest uzupełniany o szlachetne wykończenie z najwyższej jakości kruszyw.
Zobacz na str. 59
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Prostota i
elegancja

VERONA
Przyjazne barwy pozwalają cieszyć się urokiem otoczenia. Uspokajają. Z tego
powodu płyta Verona zasługuje na miejsce na tarasach lub wszędzie tam, gdzie
szukamy spokoju, z dala od zgiełku.
Zobacz na str. 99

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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POLECAMY

KOSTKA ANTIC
UROK PRZESZŁOŚCI.
NIEZAWODNOŚĆ PRZYSZŁOŚCI.
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DOSTOJNA KOSTKA ANTIC
Niczym starożytny bruk utkwiła na stałe w naszych ogrodach,
na tarasach, przydomowych parkingach, gankach, podjazdach.
Przewija się na okolicznych deptakach, wokół dostojnych
pałacyków.
Jest praktycznie wszędzie, ale wspólnym jej mianownikiem jest jej
elegancja i ponadczasowość. Klasyka sama w sobie. Jednak dla
tych, którzy chcieliby w swoją aranżację włączyć nutę
teraźniejszości i modnego minimalizmu, proponujemy połączenie z
wielkimi płytami – Verona i Piazza. Rattanowe meble, ulubiona
kawa, rześki poranek w strugach barw wstającego słońca,
opierających się o nawierzchnię z kostki brukowej to prawdziwe
piękno, jakie możemy sobie wyobrazić.

MODERNO ANTIC
Zobacz na str. 69

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA
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NEAPOL ANTIC
Zobacz na str. 65

Bardziej nowoczesne aranżacje do przełamania stylu potrzebują kilku pewnych siebie
elementów lub kompozycji z kostki antycznej, które nie ingerując w całość, stają się ich
integralną częścią.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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KOSTKA
SZLACHETNA

COVER

OCHRONA NAWIERZCHNI
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GRUBOŚĆ
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KOSTKA BEZ FAZY

FAKTURA
CHROPOWATA

KRUSZYWO
SZLACHETNE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

KOSTKA SZLACHETNA | NEAPOL
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

COVER

OCHRONA NAWIERZCHNI

KOSTKA SZLACHETNA

NEAPOL

SOLARE

BURSZTYN

DIAMENT

NATURA

NERO

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

COVER

OPAL

COVER

NERO

COVER

ONYKS

OCHRONA NAWIERZCHNI

OCHRONA NAWIERZCHNI

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

Waga palety
j.m.
(kg)

OCHRONA NAWIERZCHNI

NEAPOL

6

9,64

1240

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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Najwyższej jakości szlachetne,
różnobarwne kruszywa...
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Atutami tej kostki są jej niewielkie rozmiary i trapezowe kształty, które w dowolny sposób pozwalają tworzyć fantazyjne wzory geometryczne
oraz różnorodne linie brzegowe. Najwyższej jakości szlachetne, różnobarwne kruszywa użyte do produkcji wierzchniej warstwy zostały
zaprojektowane tak, aby doskonale imitować naturalne skały. Uzyskana struktura sprawia, że wykonana aranżacja ma właściwości
antypoślizgowe, a dzięki minimalnym fugom tworzy jednolitą nawierzchnię. Bogata gama kolorystyczna zestawiona z różnymi materiałami
pozwala na nieograniczone możliwości kompozycyjne.

Idealna do kształtowania powierzchni w przydomowych aranżacjach, alejkach i ścieżkach oraz w postaci opasek jako wykończenie
nawierzchni. Odpowiednio dobrany materiał na wykonanie aranżacji podkreśli indywidualny charakter każdej posesji, a w połączeniu z
dużymi prostokątnymi elementami nada ciekawy charakter o wyjątkowym komforcie użytkowania. Bogata gama kolorystyczna sprawia, że
kostka może być odpowiednio dopasowana do każdego otoczenia.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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GRUBOŚĆ

55

KOSTKA BEZ FAZY

NIERÓWNA
POWIERZCHNIA

FAKTURA
CHROPOWATA

KRUSZYWO
SZLACHETNE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

KOSTKA SZLACHETNA | MODERNO
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

COVER

OCHRONA NAWIERZCHNI

KOSTKA SZLACHETNA

MODERNO
DIAMENT

NATURA

NERO

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

COVER

OPAL

COVER

NERO

COVER

ONYKS

OCHRONA NAWIERZCHNI

OCHRONA NAWIERZCHNI

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

MODERNO

6

10,83

Waga palety
j.m.
(kg)
1490

OCHRONA NAWIERZCHNI

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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POZWALA IDEALNIE SKOMPONOWAĆ SIĘ Z KOLORYSTYKĄ ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ
Aranżacje wykonane z kostki Moderno doskonale prezentują się na rozległych placach, przy stylowych rezydencjach, ogrodowych alejkach i chodnikach.
Różnorodność kolorystyczna zastosowanego na powierzchni kostek szlachetnego kruszywa pozwala idealnie skomponować się z kolorystyką istniejących
zabudowań. Siedmioelementowy rodzaj tej kostki nada każdej zaaranżowanej przestrzeni niepowtarzalny charakter, styl i elegancję. Właściwości
antypoślizgowe szlachetnej kostki Moderno o falowanej powierzchni gwarantują duży komfort użytkowania.
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KOSTKA SZLACHETNA | MODERNO
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

JEDYNY W SWOIM RODZAJU KLIMAT
Wybór kostki zależy przede wszystkim od planów zagospodarowania przestrzennego, charakteru i stylu posesji, kolorystyki
istniejących i planowanych zabudowań oraz zieleni. Wszystkie te elementy muszą idealnie komponować się z odpowiednio dobraną
kostką, jeśli chcemy nadać przestrzeni nietuzinkowy i jedyny w swoim rodzaju klimat. Nowoczesna technologia produkcji kostki
szlachetnej Moderno polega na wypłukiwaniu z wierzchniej warstwy betonu i eksponowaniu grubszych ziaren najwyższej jakości
kruszyw: granitu, marmuru, porfiru i bazaltu.
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45,0cm

59

KOSTKA Z FAZĄ

FAKTURA
CHROPOWATA

KRUSZYWO
SZLACHETNE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

KOSTKA SZLACHETNA | PIAZZA
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

45,0cm

GRUBOŚĆ

COVER

OCHRONA NAWIERZCHNI

KOSTKA SZLACHETNA

PIAZZA
SOLARE

DIAMENT

NATURA

NERO

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

COVER

NERO

OCHRONA NAWIERZCHNI

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

PIAZZA

6

8,1

Waga palety
j.m.
(kg)
1240

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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Prostota w formie, a zarazem swoista elegancja to główne cechy tej płyty. Jednoelementowa płyta o
kształcie kwadratu idealnie wpasowuje się w aranżowaną przestrzeń. Jej wymowny szyk jest
podkreślony, kiedy układana jest sama oraz gdy towarzyszą jej także proste, nieskomplikowane
elementy, np. Neapol. W budowie tarasów nie ma sobie równych – jej powierzchnia pomaga utrzymać
czystość, dzięki czemu staje się nie tylko ozdobą, ale i bardzo praktycznym produktem.
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KOSTKA SZLACHETNA | PIAZZA
www.drogbruk.pl | DROGBRUK
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KOSTKA
ANTIC
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GRUBOŚĆ

65

KOSTKA BEZ FAZY

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

KOSTKA ANTIC | NEAPOL
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

KOSTKA ANTIC

NEAPOL

CAPPUCCINO

AMARETTO

SZARY

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

NEAPOL ANTIC

6

ok. 9,64

Waga palety
j.m.
(kg)
ok. 1240

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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KOSTKA ANTIC | NEAPOL
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

To niepowtarzalna kostka o trapezowych kształtach i zróżnicowanych brzegach. Drobne elementy można znakomicie wykorzystać do
tworzenia skomplikowanych wzorów i wymarzonych, efektownych mozaik. Delikatna obróbka pozwoliła uzyskać wyjątkowy efekt kamiennej
powierzchni, połączenia nowoczesności z tradycją. Aranżacje z zastosowaniem kostki antic dają niepowtarzalny efekt miejskiego bruku.
Niezawodnie sprawdza się w miejscach, gdzie chcemy zachować naturalność przestrzeni. Faktura tej kostki wręcz narzuca zastosowanie jej
przy zabytkowych obiektach i stylowych rezydencjach, przy których chcemy stworzyć niezwykły klimat. Neapol Antic równie dobrze
funkcjonuje jako uzupełnienie kostki bazowej, w postaci opasek. Takie połączenie sprawia, że otoczenie nabiera wdzięku i elegancji.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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GRUBOŚĆ
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KOSTKA BEZ FAZY

NIERÓWNA
POWIERZCHNIA

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

KOSTKA ANTIC | MODERNO
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

KOSTKA ANTIC

MODERNO

CAPPUCCINO

AMARETTO

SZARY

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

MODERNO ANTIC

6

ok. 10,83

Waga palety
j.m.
(kg)
ok. 1490

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl

70

Świat kostki brukowej

CIEKAWY KSZTAŁT,
ORYGINALNA KOLORYSTYKA
Kostka składająca się z siedmiu elementów o różnych rozmiarach pozwala na tworzenie wymarzonych aranżacji.
Niepowtarzalność tej kostki polega na nierównomiernym poddawaniu każdego elementu procesowi postarzania, co
sprawia, że każdy z nich posiada swoją indywidualną strukturę i charakterystyczne przetarcia. Dzięki kostce
Moderno Antic otoczenie nabierze niepowtarzalnego wyrazu. Ciekawy kształt i oryginalna kolorystyka kostki
niewątpliwie oddają atmosferę średniowiecznych aranżacji urzekających ciepłem i imponującym wyglądem.
Zastosowana subtelna kolorystyka melanży daje nieskończone możliwości aranżacyjne.
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KOSTKA ANTIC | MODERNO
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

KOSTKA WYGLĄDEM
PRZYPOMINA ANTYCZNY BRUK
Różnorodność form kostki brukowej antic daje nieograniczone możliwości projektowe przestrzeni. Zastosowana do
produkcji nowoczesna technologia, najwyższej jakości barwniki i delikatna obróbka postarzania dużych, prostokątnych
elementów o nieregularnych brzegach sprawiają, że kostka wyglądem przypomina antyczny bruk. Doskonale nadaje się
do zrealizowania wielkopowierzchniowych aranżacji wokół stylowych posesji i przy zabytkowych budowlach. Moderno
Antic urzeka strukturą kamienia naturalnego, a wykorzystana w projektach wygląda imponująco i niepowtarzalnie.
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MELANŻE
I KOLORY

DROGBRUK | www.drogbruk.pl

74

Świat kostki brukowej

GRUBOŚĆ

75

KOSTKA BEZ FAZY

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | NEAPOL
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

MELANŻE I KOLORY

NEAPOL

CAPPUCCINO

TIRAMISU

AMARETTO

INVERNO

GRAFIT

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

AMARETTO

INVERNO

GRAFIT

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

NEAPOL

6

9,64

Waga palety
j.m.
(kg)

1240

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NIEWIELKIE ROZMIARY – WIELKIE MOŻLIWOŚCI
Niewielkie rozmiary kostki w kształcie trapezu pozwalają tworzyć najbardziej wymyślne
projekty uwzględniające piękne mozaiki, łuki i okręgi. Idealnie łączy się z każdym rodzajem
kostki. Jeżeli marzysz o pięknej, wyszukanej i niepowtarzalnej aranżacji, spełnimy Twoje
oczekiwania. Szeroka paleta kolorów tej kostki pozwoli Państwu wykreować kompozycje
pełne ciepła i wdzięku, które podkreślą indywidualny charakter posesji.
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MELANŻE I KOLORY | NEAPOL
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

POSIADA WŁAŚCIWOŚCI HYDROFOBOWE
Neapol doskonale współgra z innymi elementami wykończenia nawierzchni, kamieniem naturalnym i drewnem. Idealnie
komponuje się z każdą kostką brukową tworząc harmonię i naturalność otoczenia. Każdy rodzaj kostki brukowej z serii
melanże i kolory posiada właściwości hydrofobowe, czyli zabezpieczające wyroby betonowe przed niekorzystnym
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Zastosowanie specjalnych domieszek hydrofobizujących wpływa na wysoki
stopień uszczelnienia betonu i długotrwałe zachowanie wyrazistości kolorów.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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GRUBOŚĆ
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KOSTKA Z FAZĄ

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | NOSTALIT
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

MELANŻE I KOLORY

NOSTALIT

MELANŻ BRĄZOWY

MELANŻ CIEMNY

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

NOSTALIT

6

10,87

brązowy

szary

czerwony

grafit

Waga palety
j.m.
(kg)

1480

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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81

MELANŻE I KOLORY | NOSTALIT
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

Kostka o zaokrąglonych krawędziach,

przypominająca bruk, nawiązuje do staromiejskiego stylu. To najbardziej rozpowszechniony na polskim rynku
rodzaj kostki brukowej. Wysoka estetyka zdecydowała o jej dużej popularności. Trójelementowy system kostek
pozwala na ułożenie oryginalnych ścieżek, dróg, podjazdów, nawierzchni, placów.

Delikatne kolory melanży sprawiają, że otoczenie nabiera przyjaznego ciepła. Idealnie sprawdza się w
miejscach, w których chcemy zachować naturalny charakter środowiska. Produkowana również o grubości 8 cm
doskonale sprawdza się na powierzchniach, gdzie przewidywane jest duże obciążenie ruchem pojazdów.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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GRUBOŚĆ
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GRUBOŚĆ

KOSTKA BEZ FAZY

NIERÓWNA
POWIERZCHNIA

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | MODERNO
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

MELANŻE I KOLORY

MODERNO

CAPPUCCINO

AMARETTO

INVERNO

SILVER

GRAFIT

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

AMARETTO

INVERNO

GRAFIT
Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

6

10,83

Waga palety
j.m.
(kg)
1490

MODERNO

m²
8

8,664

1590
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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NOWOCZESNY I PROSTY KSZTAŁT
Kompozycje wykonane z zastosowaniem Moderno cechują się prostotą wykończenia. Idealnie nadaje się na powierzchnię deptaków, placów oraz
ścieżek. Nowoczesny i prosty kształt oraz różnorodność odcieni umożliwia tworzenie niepowtarzalnych, wyszukanych nawierzchni. Zestaw siedmiu
prostokątnych elementów w różnych rozmiarach w połączeniu z innymi materiałami dekoracyjnymi - kamieniem naturalnym i drewnem - znakomicie
wpisuje się w przestrzeń, w której dominuje natura.
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MELANŻE I KOLORY | MODERNO
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

Wyszukane piękno prostych, bezfazowych form kostki Moderno i subtelna
kolorystyka tworzą niepowtarzalne mozaiki o wyjątkowym komforcie
użytkowania. Doskonale współgra z elewacjami zabudowań, zielenią i innymi
elementami wykończeniowymi. Ze względu na swoje walory wizualne kostka
bardzo chętnie wybierana jest przez Klientów ceniących indywidualność i
klasyczną prostotę.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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GRUBOŚĆ

87

KOSTKA Z FAZĄ

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | PRIMAVERA
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

MELANŻE I KOLORY

PRIMAVERA
CAPPUCCINO

TIRAMISU

AMARETTO

INVERNO

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

AMARETTO

INVERNO

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

PRIMAVERA

6

12,09

Waga palety
j.m.
(kg)

1600

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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Kostka wyjątkowo funkcjonalna, praktyczna i estetyczna. Doskonale współgra z nowoczesną architekturą. Zaletą tej kostki są
minimalnie zaakcentowane fazy, które sprawią, że po ułożeniu powstanie gładka nawierzchnia o wyjątkowym komforcie
użytkowania. Dzięki swoim geometrycznym kształtom i prostym liniom, nadaje nawierzchni niezwykle estetyczny, oryginalny i
pełen prostoty wygląd. Oferowana jest w niepowtarzalnych odcieniach melanży, dzięki którym otoczenie nabierze
eleganckiego, ponadczasowego stylu.
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MELANŻE I KOLORY | PRIMAVERA
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

Prostokątne i duże kształty Primavery idealnie nadają się do wykonania nowoczesnych, prostych aranżacji, dużych powierzchni, na tarasy,
trakty, chodniki, podjazdy i parkingi. Ciekawa paleta barw daje nieograniczone możliwości tworzenia kompozycji, które doskonale
współgrają z innymi elementami wykończenia nawierzchni. Idealna dla osób ceniących klasykę
i prostotę formy.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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GRUBOŚĆ
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KOSTKA Z FAZĄ

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | VIA TRES
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

MELANŻE I KOLORY

VIA TRES
CAPPUCCINO

INVERNO

BIANCO

SILVER

GRAFIT

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

INVERNO

GRAFIT

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

VIA TRES

6

9,675

Waga palety
j.m.
(kg)
1320

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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MELANŻE I KOLORY | VIA TRES
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

IDEALNA DLA OSÓB CENIĄCYCH STYL
Kostka idealna dla osób ceniących styl, harmonię i naturalność otoczenia. Najatrakcyjniej
prezentuje się na większych przestrzeniach akcentując swój geometryczny układ. Ciepła paleta
kolorów melanży pozwoli stworzyć wymarzoną aranżację, nadając otoczeniu dyskretnej
elegancji. Układ trzech kostek Via Tres w połączeniu z mniejszymi elementami Neapolu idealnie
podkreśli spokój, prostotę, wytworność i ekskluzywny charakter nawierzchni. Szeroka paleta barw
melanży daje nieograniczone możliwości tworzenia kompozycji, które nienagannie współgrają z
innymi elementami wykończenia nawierzchni oraz z otoczeniem. Wytworne i subtelne aranżacje
wykonane z Via Tres spełnią oczekiwania wymagającego Klienta.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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GRUBOŚĆ
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KOSTKA Z FAZĄ

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | PORTOS
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

MELANŻE I KOLORY

PORTOS
CAPPUCCINO

PLATINO

INVERNO

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

INVERNO

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

PORTOS

6

11,85

Waga palety
j.m.
(kg)
1660

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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MELANŻE I KOLORY | PORTOS
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

Kostka dla prawdziwych koneserów ceniących piękno i elegancję. Wyjątkowo estetyczna, praktyczna i funkcjonalna, doskonale
komponuje się z nowoczesną architekturą. Idealna do realizowania unikalnych kompozycji wokół basenu, domu, w ogrodzie i
na tarasie. Minimalne boczne fazy sprawiają, że ułożona nawierzchnia jest wyjątkowo gładka i bardzo praktyczna. Subtelna
paleta barw melanży oraz znakomita kolorystyka pastelowych odcieni tworzy ponadczasowe piękno nawierzchni.
Nowoczesna kostka o dużych prostych kształtach. Wymarzona dla wszystkich ceniących sobie oryginalność i wygodę. Idealna
do stosowania na powierzchniach wymagających estetyki i funkcjonalności. Nowoczesna forma kostek Portos sprawdza się w
modernistycznych aranżacjach, a delikatna kolorystyka pozwoli zaprojektować imponujące nawierzchnie.
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60,0cm

99

KOSTKA Z FAZĄ

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | VERONA
www.drogbruk.pl | DROGBRUK

30,0cm

GRUBOŚĆ

MELANŻE I KOLORY

VERONA

LUMINO

PLATINO

INVERNO

BIANCO

SILVER

GRAFIT

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

INVERNO

GRAFIT
Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

VERONA

6

10,8

Waga palety
j.m.
(kg)
1590

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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Jednoelementowa płyta o prostym kształcie. Płytę cechuje delikatna, ale pewna faza.
Kompozycje wykonane z Verony wysoce akcentują dane miejsce wyszukanym stylem,
ekstrawagancją, nowoczesnością, które łączą się z klasyczną, prostą formą. Wykwintna
paleta barw uzupełnia otoczenie spokojem, współgra z roślinnością oraz architekturą,
głównie nowoczesną.

MELANŻE I KOLORY | VERONA

101 www.drogbruk.pl | DROGBRUK

Unikatowe, linearne rozłożenie barw tworzy dynamiczne i awangardowe
powierzchnie. Pełne wyrazu, przykuwające uwagę tonacje dają możliwość
kreowania jedynych w swoim rodzaju, awangardowych powierzchni. Duży
format płyty reprezentuje modny minimalizm, który lubi być dodatkowo
łamany przez dodanie, np. kostki antycznej.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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45,0cm

KOSTKA Z FAZĄ

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | PIAZZA NOWOŚĆ
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45,0cm

GRUBOŚĆ

NOWOŚĆ

MELANŻE I KOLORY

PIAZZA

LUMINO

PLATINO

INVERNO

BIANCO

SILVER

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

INVERNO

GRAFIT

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

PIAZZA

6

8,1

Waga palety
j.m.
(kg)
1240

m²

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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MELANŻE I KOLORY | PIAZZA NOWOŚĆ
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PIAZZA
To płyta będąca odpowiedzią na obecnie panujące trendy - kładzie duży
nacisk na dużą, ale jednocześnie surową w swoim wyrazie formę. Mniej
znaczy więcej - bazując na oszczędności detali możemy wykorzystać ją
aranżując zarówno tarasy i ciągi piesze na posesjach prywatnych, jak i w
przestrzeniach publicznych. Prostota tej płyty ma charakter
ponadczasowy i będzie pasowała zarówno w nowoczesnych projektach
jak i w połączeniu z klasycznymi, mniejszymi formami.
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80,0cm

KOSTKA Z FAZĄ

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

MELANŻE I KOLORY | GRANDE NOWOŚĆ
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80,0cm

GRUBOŚĆ

NOWOŚĆ

MELANŻE I KOLORY

GRANDE
BIANCO

Zamów kostkę brukową
z impregnacją COVER

LUMINO

SILVER

GRAFIT

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

GRANDE

8

8

Waga palety
j.m.
(kg)
1000

szt.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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MAKSYMALNIE
NOWOCZESNY
MINIMALIZM

Maksimum funkcjonalności i niewymuszona elegancja – tak można najprościej
opisać płytę Grande. Geometryczne kształty i zdecydowane kolory tworzą płytę,
która robi wielkie wrażenie. Przestrzeń przydomowa, zaaranżowana z użyciem
płyty Grande zyskuje prestiż i prezencję. Grande wydaje się stworzona dla
rozległych ogrodów. Jednak w małych przestrzeniach przydomowych, użyta w
postaci dekoru, optycznie powiększy przestrzeń i doda posesji splendoru.

MELANŻE I KOLORY | GRANDE NOWOŚĆ
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To propozycja dla tych, którzy cenią wysmakowany design i nowoczesne
wzornictwo. Jednocześnie Grande jest bardzo praktyczna. Jej gładka
powierzchnia daje się łatwo utrzymać w czystości. Proste linie, wyznaczone przez
niewielką fazę płyty Grande, pozwolą uporządkować przestrzeń, wprowadzić do
niej ład i porządek. Mimo swoich okazałych rozmiarów Grane jest propozycją
uniwersalną: doskonale się sprawdzi zarówno na tarasie, czy ścieżkach w
ogrodzie. Jej grubość wyzwala Grande z dotychczasowych ograniczeń, typowych
dla dużych płyt, co pozwala układać ją również na podjazdach bez obawy o
trwałość nawierzchni.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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111

OGRODZENIA
I MURKI
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25,0cm

22,0cm

22,0cm

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

38,0cm

OGRODZENIA I MURKI | OGRODZENIE SPLITOWANE NOWOŚĆ
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31,0cm

38,0cm

PROJEKTANT
OGRODZEŃ

NOWOŚĆ

ONLINE

Kolory pustaków łupanych

Zapraszamy na stronę

www.ProjektantOgrodzen.pl

CAPPUCCINO

OGRODZENIA I MURKI

OGRODZENIE
SPLITOWANE

BIANCO

INVERNO

PUSTAK
SŁUPKOWY ŁUPANY

PUSTAK
MURKOWY ŁUPANY

GRAFIT

Kolory daszków łupanych

DASZEK ŁUPANY

CAPPUCCINO

BIANCO

INVERNO

Nazwa

Wysokość
(cm)

Ilość (szt.)
na palecie

Waga palety
j.m.
(kg)

PUSTAK
MURKOWY ŁUPANY

16

60

PUSTAK
SŁUPKOWY ŁUPANY

16

60

1320

DASZEK
ŁUPANY

7

108

1170

GRAFIT

1320
szt.

szt.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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Ogrodzenia Splitowane wykonane są z łupanych (splitowanych) pustaków betonowych. Lico przypominające
powierzchnię kamienia oraz wyraźne spoiny pomiędzy pustakami nadają surowy charakter, który pasuje
zarówno do budynków klasycznych jak i nowoczesnych. Zwieńczeniem ogrodzenia jest prosty daszek o
łupanym licu i gładką górną powierzchnią umożliwiającą odprowadzenie wody. System składa się z prostych
elementów, które maksymalnie skracają czas montażu obniżając przy okazji koszty inwestycji. Przyczynia się
do tego fakt, że montaż odbywa się bez spoinowania poszczególnych elementów, przy jednoczesnym
zachowaniu stabilności i trwałości całej konstrukcji.

PROJEKTANT
OGRODZEŃ
ONLINE

ZAPROJEKTUJ I WYCEŃ
SWOJE OGRODZENIE
ZAPRASZAMY NA STRONĘ
www.ProjektantOgrodzen.pl

OGRODZENIA I MURKI | OGRODZENIE SPLITOWANE NOWOŚĆ
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24,0cm

KOSTKA Z FAZĄ

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

OGRODZENIA I MURKI | CEGŁA ANTIC NOWOŚĆ

117 www.drogbruk.pl | DROGBRUK

11,5cm

GRUBOŚĆ

NOWOŚĆ

OGRODZENIA I MURKI

CEGŁA ANTIC
CAPPUCCINO

BRĄZOWY

SZARY

GRAFIT

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

CEGŁA ANTIC

6

400

Waga palety
j.m.
(kg)
1500

szt.
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Klimat przestrzeni, w jakiej żyjemy, tworzą detale. Wiemy o tym urządzając nasze domy,
gdzie dbamy o odpowiedni dobór oświetlenia i dodatków. Dziś również ogród to dla nas
coś więcej niż tylko trawnik i rośliny. Ogród, to miejsce, gdzie odpoczywamy po pracy
albo przyjmujemy gości. Dlatego współcześnie ma on stwarzać klimat do relaksu i
spotkań rodzinnych lub towarzyskich. Z pomocą Cegły Antic można wyczarować
wszystkie te detale, a także podzielić ogród na strefy, wyznaczyć miejsca do grillowania,
czy odpoczynku.

OGRODZENIA I MURKI | CEGŁA ANTIC NOWOŚĆ
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NA WYSOKIM
POZIOMIE
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ELEMENTY
DEKORACYJNE
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100 cm

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

ELEMENTY DEKORACYJNE | STOPIEŃ SCHODOWY NOWOŚĆ
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40 cm

GRUBOŚĆ

NOWOŚĆ

ELEMENTY DEKORACYJNE

STOPIEŃ SCHODOWY

GRAFIT

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

STOPIEŃ
SCHODOWY

15

8

Waga palety
j.m.
(kg)
1060

szt.

Stopnie schodowe to produkty betonowe dedykowane przede wszystkim do wykonywania schodów zewnętrznych oraz
innego różnicowania wysokości nawierzchni. Pojedynczy blok o wymiarach 100 x 40 cm x 15 cm odpowiada wielkością
typowym rozmiarom schodów zewnętrznych. Dzięki stopniom schodowym można w prosty sposób zbudować trwałe,
wygodne i atrakcyjne wizualnie schody na terenie posesji. Stopnie schodowe produkowane przez DROGBRUK występują
obecnie w najpopularniejszym obecnie dla tego typu produktów kolorze GRAFIT.
DROGBRUK | www.drogbruk.pl

124

Świat kostki brukowej

MELANŻE

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

ELEMENTY DEKORACYJNE | LEGATO ALTO
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ELEMENTY DEKORACYJNE

LEGATO ALTO
CAPPUCCINO

AMARETTO

INVERNO

GRAFIT

Nazwa

Wysokość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

LEGATO ALTO

35

L1 = 8
L2 = 28
L3 = 90

Waga palety
j.m.
(kg)
1160

szt.

To wyjątkowo funkcjonalny element wykończeniowy pozwalający tworzyć linie brzegowe o dowolnych kształtach.
Doskonały do formowania schodów, akcentuje granice tarasów, nadaje się również idealnie do oddzielania kompozycji
kwiatowych od zieleni, przez co otoczenie nabierze estetycznego wyglądu. Przemyślane i ciekawe wykończenie z
zastosowaniem Legato Alto pozwoli wyeksponować piękno całej aranżacji.
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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ELEMENTY DEKORACYJNE | PALISADA TRES
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39,0cm

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

ELEMENTY DEKORACYJNE

PALISADA TRES

CAPPUCCINO

AMARETTO

GRAFIT

Nazwa

Wysokość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

PALISADA
TRES

39

48

Waga palety
j.m.
(kg)
1220

szt.

Jej zastosowanie pozwala na kształtowanie dowolnych linii brzegowych, schodów, chodników, ścieżek,
wpływając na estetykę i funkcjonalność nawierzchni. Jej walory szczególnie podkreśli połączenie z zielenią i
kostką brukową tej samej barwy. Dzięki wyjątkowej kolorystyce kreuje, wzbogaca i uzupełnia tworzone
nawierzchnie.
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

ELEMENTY DEKORACYJNE | OBRZEŻE PALISADOWE
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ELEMENTY DEKORACYJNE

OBRZEŻE PALISADOWE

CAPPUCCINO

BRĄZOWY

CZERWONY

SZARY

GRAFIT

Nazwa

Wysokość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

OBRZEŻE
PALISADOWE

28

72

Waga palety
j.m.
(kg)
1260

szt.

To praktyczny rodzaj obrzeża, które efektownie wyodrębni pas zieleni, pozwoli na stworzenie stopni, zabezpieczy
skarpy. Wizualnie przypomina ściśle połączone ze sobą palisady kwadratowe. Dzięki elementom małej architektury w
prosty sposób możemy urozmaicić aranżacje z kostki brukowej.
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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FAKTURA
CHROPOWATA

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

ELEMENTY DEKORACYJNE | OBRZEŻE PALISADOWE IMPARI
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ELEMENTY DEKORACYJNE

OBRZEŻE PALISADOWE IMPARI

BRĄZOWY

GRAFIT

Nazwa

Wysokość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

OBRZEŻE
PALISADOWE
IMPARI

28

72

Waga palety
j.m.
(kg)
1260

szt.

To element małej architektury, który prezentuje się bardzo okazale w naszych ogrodach. Produkt o porowatej strukturze
wyglądem przypomina kilka połączonych ze sobą palisad kwadratowych. Dzięki obrzeżom palisadowym można w
szybki sposób kształtować stopnie schodowe oraz wyznaczać granice terenów zielonych.
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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9,0cm
DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

ELEMENTY DEKORACYJNE | PALISADA OKRĄGŁA
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ELEMENTY DEKORACYJNE

PALISADA OKRĄGŁA

GRAFIT

Nazwa

Grubość /
Wysokość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

PALISADA
OKRĄGŁA

11 x 40

112

Waga palety
j.m.
(kg)
900

szt.

To bardzo popularny produkt wykończeniowy stosowany do schodów, tarasów i ścieżek ogrodowych. Pozwala na
kształtowanie nieregularnych form łukowych, doskonale oddziela nawierzchnię z kostki brukowej od terenów zielonych.
Jest idealnym rozwiązaniem przy tworzeniu skarp ogrodowych i różnicowaniu wysokości nawierzchni.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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MELANŻE

ELEMENTY DEKORACYJNE | OBRZEŻE MELANŻ
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ELEMENTY DEKORACYJNE

OBRZEŻE MELANŻ

CAPPUCCINO

AMARETTO

INVERNO

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

OBRZEŻE
MELANŻ

6

42

Waga palety
j.m.
(kg)
1100

szt.

To element, który znajduje zastosowanie przy wzmacnianiu krawędzi powierzchni utwardzonej. Oddziela powierzchnię
alejek, chodników, wjazdów od terenów zielonych. Wybór obrzeża w odpowiednich kolorach to idealne uzupełnienie
powstałej aranżacji z kostki brukowej w tych samych odcieniach melanży. W swoim ogrodzie możesz teraz zadbać o
wykończenie najmniejszych detali. To proste i praktyczne rozwiązanie daje nieograniczone możliwość kreowania
przestrzeni.
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FAKTURA
CHROPOWATA

KRUSZYWO
SZLACHETNE

ELEMENTY DEKORACYJNE | OBRZEŻE SZLACHETNE
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ELEMENTY DEKORACYJNE

OBRZEŻE SZLACHETNE

DIAMENT

NATURA

NERO

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

OBRZEŻE
SZLACHETNE

6

42

Waga palety
j.m.
(kg)
1100

szt.

Gamę naszych kostek i płyt szlachetnych uzupełnia teraz Obrzeże, którego wierzchnia warstwa została ozdobiona
płukanymi kruszywami. Obrzeże szlachetne, również dzięki swej bogatej kolorystyce, będzie doskonałym
uzupełnieniem kompozycji ogrodowych z użyciem produktów z serii kostek szlachetnych.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl

138

Świat kostki brukowej

FAKTURA
CHROPOWATA

DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA

ELEMENTY DEKORACYJNE | OBRZEŻE IMPARI
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ELEMENTY DEKORACYJNE

OBRZEŻE IMPARI

CAPPUCCINO

BRĄZOWY

BIANCO

SZARY

GRAFIT

Nazwa

OBRZEŻE IMPARI

Grubość
(cm)

Ilość szt.
na palecie

8

33

Waga palety
j.m.
(kg)
1800

szt.

Niesamowicie praktyczny element architektury ogrodowej, którego zastosowanie ogranicza jedynie nasza wyobraźnia.
Z powodzeniem może być wykorzystywany do tworzenia wysokich donic, wykańczania schodów, oddzielania od
przyległych powierzchni: chodników, parkingów, podjazdów. Z racji swojej potężnej masy i bryły, co przekłada się na
wysoką wytrzymałość, idealnie nadaje się jako element oporowy do wykończenia skarp. Dzięki swoim wysokim walorom
estetycznym, prostocie w wykonaniu i chropowatej powierzchni, można go używać jako wolnostojące struktury ozdobne
– w wersji montowanej w pionie. Produkt dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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PRODUKTY
PRZEMYSŁOWE
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GRUBOŚĆ

GRUBOŚĆ

KOSTKA BEZ FAZY KOSTKA Z FAZĄ

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE | HOLLAND
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PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

HOLLAND

CZERWONY

SZARY

GRAFIT

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

HOLLAND
faza

6

10,80

1520

HOLLAND
bez fazy

6

10,80

1520

HOLLAND
faza

8

8,64

1560

HOLLAND
bez fazy

8

8,64

1560

Waga palety
j.m.
(kg)

m²

Klasyczna prostokątna kostka brukowa. Idealnie sprawdza się na nawierzchniach, gdzie wymagana jest estetyka i
funkcjonalność. Pozwala układać się na szereg różnych sposobów, imitując np. wzór parkietu. Kostka, dzięki swej
prostocie, idealnie nadaje się do układania ścieżek rowerowych, alejek parkowych, ciągów pieszych, dużych
powierzchni użytkowych. Produkt dostępny jest w wersji z fazą i bez fazy.
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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GRUBOŚĆ

GRUBOŚĆ

KOSTKA BEZ FAZY KOSTKA Z FAZĄ

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE | BEHATON
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PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

BEHATON

PODWÓJNE T (2T)

CZERWONY

SZARY

GRAFIT

Nazwa

Grubość
(cm)

Ilość (m²)
na palecie

BEHATON
faza

6

10,64

1440

m²

szary

BEHATON
faza

8

8,512

1520

m²

szary, grafit,
czerwony

BEHATON
bez fazy

8

8,512

1540

m²

szary, grafit,
czerwony

Waga palety
j.m.
(kg)

Kolor

To tradycyjna kostka brukowa o znacznej odporności na duże obciążenia. Ze względu na swój specyficzny kształt
pozwalający na zazębianie się elementów buduje nawierzchnie o dużej stabilności. Dzięki temu jest odpowiednia do
zastosowania przy budowie rozległych powierzchni przemysłowych i komunikacyjnych. Kostka ta produkowana jest o
wysokości 6 cm i 8 cm. Istnieje możliwość zakupu kostki z fazą i bez fazy.
DROGBRUK | www.drogbruk.pl
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AŻUR
Grubość
(cm)

Ilość (szt)
na palecie

8

40

Waga palety
j.m.
(kg)
1100
szt.

10

Kolor

35

szary

1160

Płyta ażurowa tworzy stabilną i przyjazną środowisku nawierzchnię. Znajduje zastosowanie
przede wszystkim tam, gdzie istnieje potrzeba zbudowania powierzchni odwadniającej. Cechą
charakterystyczną są szerokie spoiny i wycięte w środku otwory. Stosowana jest na parkingach,
wjazdach do garaży, na drogach dojazdowych, placach oraz w celu umocnienia skarp.

OBRZEŻE
Grubość
(cm)

Ilość (szt)
na palecie

6

42

1100

szt.

brązowy, czerwony
szary, grafit

8

33

1800

szt.

szary, grafit

Waga palety
j.m.
(kg)

Kolor

To produkt przeznaczony do wzmacniania krawędzi powierzchni utwardzonych. Oddziela
powierzchnię alejek, chodników, wjazdów i terenów zielonych.

KRAWĘŻNIK
Grubość
(cm)

Ilość (szt.)
na palecie

15

18

Waga palety
j.m.
(kg)
1780
szt.

20

12

Kolor

szary

1600

To element znajdujący zastosowanie w budownictwie dróg, ciągów komunikacyjnych i
parkingów. Stosowany do ograniczania powierzchni jezdni i chodników, oddziela je od
siebie.

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
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PORADNIK BRUKARSKI
Zasady postępowania z produktami firmy Drogbruk.

Przykład schematu układania kostki o gr. 6cm
UŁOŻONA KOSTKA
gr. 6cm
PODŁOŻE KOSTKI
podsypka piaskowa frakcja 0-4, gr. 3-5cm
PODBUDOWA
• tłuczeń gr. 10cm
• żwir 10cm
GRUNT RODZIMY

Przykład schematu układania kostki o gr. 8cm
UŁOŻONA KOSTKA
gr. 8cm
PODŁOŻE KOSTKI
podsypka piaskowa frakcja 0-4, gr. 3-5cm
PODBUDOWA
• tłuczeń gr. 20cm
• beton 15cm
• żwir 10cm
GRUNT RODZIMY

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ KOSTKĘ BRUKOWĄ?
Kostka brukowa posiada nieograniczone możliwości. Swym kształtem pozwala wydobyć piękno otoczenia oraz stworzyć doskonałą harmonię
człowieka z naturą. Na ryku dostępnych jest kilkanaście form i kolorów betonowych kostek brukowych, a przed wyborem właściwej należy
dokładnie przemyśleć całość aranżacji wokół posesji. Kreując przestrzeń wokół domu powinniśmy uwzględnić charakter miejsca, kolorystykę
elewacji budynków oraz dachu, upodobania użytkowników. Wybrana kostka brukowa powinna idealnie komponować się z całością.
Przy wyborze kostki brukowej należy zwrócić przede wszystkim uwagę na planowany sposób użytkowania nawierzchni oraz rodzaj
obciążenia ruchem pojazdów:
• kostka o wysokości 6 cm przeznaczona jest dla ruchu samochodów osobowych
• kostka o wysokości 8 cm dedykowana jest dla obciążenia ruchem samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych.
Do ułożenia kostki będziemy również potrzebować narzędzi w postaci: zagęszczarki, gilotyny do cięcia kostki oraz sprzętu do usunięcia
zbędnej ziemi pod wykonanie podbudowy /np. koparka/, dlatego warto rozważyć wynajęcie firmy brukarskiej, która fachowo wykona całość
prac.

PORADNIK BRUKARSKI

149 www.drogbruk.pl | DROGBRUK

JAK ZAPLANOWAĆ UŁOŻENIE KOSTKI?
Wybór kostki brukowej to decyzja na długie lata. Aby ułatwić Państwu wybór stworzyliśmy dział projektowy, który fachowo doradzi, zaplanuje oraz wykona
realistyczny koncepcyjny, w którym, oprócz kostki brukowej, zostaną uwzględnione elementy małej architektury oraz zieleń. Nasi projektanci z uwagą wsłuchają się w
Państwa potrzeby i upodobania, dołożą wszelkich starań, aby wykonany projekt odzwierciedlał Państwa osobowość, styl życia i spełniał stawiane mu oczekiwania.
Przy zakupie już 150 m2 kostki ogrodowej projekt ułożenia jest bezpłatny. Zaangażowanie projektanta w planowanie ułożenia kostki zagwarantuje Państwu uniknięcie
błędów projektowych oraz uchroni przed zamówieniem niewłaściwej kostki. Zlecając projekt już przed rozpoczęciem prac brukarskich, będą Państwo w stanie
wyobrazić sobie efekt końcowy.

ETAPY WYKONYWANIA PRAC
1. Prace projektowe oraz wyznaczenie powierzchni, którą chcemy pokryć kostką. Etap ten polega na dokładnym wyznaczeniu powierzchni, na której ma zostać
ułożona kostka brukowa oraz wyznaczeniu wysokości na jakiej ma znaleźć się górny poziom nawierzchni. Prace te najlepiej wykonać za pomocą sznurka i metalowych
kołków. Na tym etapie również uwzględnić należy sposób odwodnienia terenu, czyli spadki poprzeczne i podłużne.
2. Korytowanie powierzchni - przygotowanie miejsca pod ułożenie kostki. Praca ta polega na usunięciu w miejscu ułożenia kostki wierzchniej warstwy roślinności i
humusu. W zależności od podbudowy, jaką planujemy, powinno to być na wysokość 20-80 cm (wysokość oraz rodzaj materiałów użytych do wykonania podbudowy
zależy od grubości wybranej kostki oraz klasy gruntu rodzimego). Również na tym etapie należy pamiętać o uwzględnieniu spadków poprzecznych i podłużnych
(optymalne spadki wahają się w granicach 0,5% - 3,0%).
3. Wykonanie podbudowy – ma ona bardzo istotne znaczenie dla trwałości nawierzchni z kostki brukowej. O konstrukcji podbudowy decyduje przede wszystkim
wielkość i rodzaj obciążeń, typ gruntu rodzimego oraz rodzaj użytego materiału stabilizującego podbudowę. Podbudowę należy wykonać z materiałów niespoistych,
na uprzednio zagęszczonym, ubitym podłożu (do wykonania podbudowy najczęściej stosuje się kruszywo łamane). Warstwa podbudowy powinna zostać
równomiernie rozłożona i zagęszczona. Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat, jak powinna wyglądać podbudowa pod kostkę brukową. Ilości podanego
materiału mają charakter orientacyjny. Ze względu na klasę gruntu rodzimego mogą one zostać zmienione. Uwaga: w końcowym etapie prac wykonywane jest
zagęszczenie kostki, które powoduje jej obniżenie, dlatego należy to uwzględnić przy wykonywaniu podbudowy.
4. Podsypka pod kostkę powinna być luźna (niezagęszczona), o grubości 3-5 cm, wykonana z czystego piasku płukanego.
5. Zagęszczanie zagęszczarką o masie dostosowanej do wymiarów kostki, posiadającą grubą osłonę gumową.

WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
Układanie kostki brukowej należy rozpocząć od wkopania obrzeży lub krawężników betonowych, które będą wyznaczały nam powierzchnie z kostki brukowej.
Obrzeża lub krawężniki należy wykonać na fundamencie z półsuchego betonu. Właściwe zamocowanie krawężników ma bardzo istotne znaczenie dla stabilności
całej powierzchni z kostki, gdyż muszą one przenosić obciążenia powstałe podczas poruszania się pojazdów. Przy układaniu krawężników bądź obrzeży należy
pamiętać, żeby szerokość drogi odpowiadała wielokrotności szerokości kostki tak, aby na etapie układanie nie było konieczności przycinania kolejnych kostek.

UKŁADAJ Z MINIMUM
3 PALET JEDNOCZEŚNIE

NIE UKŁADAJ KOSTEK
ZBYT CIASNO

DOBRZE PRZYGOTUJ
PODŁOŻE

ZAGĘSZCZAJ BRUK
Z GUMĄ OCHRONNĄ

UZUPEŁNIAJ FUGI CZYSTYM
PIASKIEM PŁUKANYM

NIE STOSOWAĆ
PRZED UPŁYWEM 28 DNI

NIE DOCINAJ NA
UŁOŻONYM BRUKU

SYSTEMATYCZNIE
CZYŚĆ BRUK
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1.

Zasady postępowania z produktami
firmy Drogbruk.

Podbudowa powinna być równa i zgęszczona.

ŹLE

DOBRZE

2.

Podsypka luźna 3-5 cm z czystego piasku płukanego.

UŁOŻONA KOSTKA
PODŁOŻE KOSTKI
(podsypka piaskowa)
PODBUDOWA

GRUNT RODZIMY

DOBRZE

PORADNIK BRUKARSKI
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Zasady postępowania z produktami firmy Drogbruk.

3.

Nie wolno układać kostek zbyt ciasno, gdyż naraża to krawędzie na odpryskiwanie pod
wpływem nacisku (zwłaszcza dotyczy to produktów bezfazowych).

DOBRZE

4.

ŹLE

W celu zniwelowania ewentualnych różnic w odcieniu należy stosować się do zasady
jednoczesnego układania kostek min. z 3 palet.

DOBRZE

ŹLE
DROGBRUK | www.drogbruk.pl

152

Świat kostki brukowej

5.

Nie należy dokonywać mechanicznego cięcia elementów brukowych bezpośrednio na
układanej nawierzchni oraz w jej pobliżu, aby nie zanieczyścić nawierzchni pyłem
powstałym w wyniku cięcia.

DOBRZE

ŹLE

6.

Przed zagęszczaniem ułożonej kostki nawierzchnia powinna być sucha i
oczyszczona z resztek piasku.

DOBRZE

ŹLE

PORADNIK BRUKARSKI
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Zasady postępowania z produktami firmy Drogbruk.

7.

Proces zagęszczania wykonywać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty produkcji.
Data produkcji znajduje się na etykiecie.

7dni

8.

Używana zagęszczarka powinna mieć grubą osłonę i masę dostosowaną do wymiarów
kostki. Zagęszczanie należy prowadzić w taki sposób, by zagęszczarka nie poruszała się
zbyt wolno i nie powodowała nadmiernego ubijania w jednym miejscu.

Guma ochronna

(oznaczona kolorem czerwonym)

DOBRZE

ŹLE
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9.

Po ubiciu nawierzchni należy wymienić wszystkie ewentualne uszkodzone kostki na
kostki całe.

Uszkodzone kostki

Nieuszkodzone kostki

10.

Spoiny powinny być zasypane suchym, czystym piaskiem płukanym, o jasnym
kolorze, bez domieszek gliny. Nie należy pozostawiać piasku na nawierzchni, gdyż
może to spowodować powstanie plam i trwałe zmiany w kolorystyce kostki.

DOBRZE

ŹLE

PORADNIK BRUKARSKI
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Zasady postępowania z produktami firmy Drogbruk.

11.

Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji.

28dni

12.

Nawierzchnia z betonowych elementów brukowych wymaga systematycznego czyszczenia.
Wszelkie zanieczyszczenia, np. błoto, liście, należy usuwać na bieżąco, by nie dopuścić do
trwałych zmian w kolorystyce nawierzchni.
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NOTATKI

NOTATKI
Z uwagi na specyfikę druku kolory przedstawione w katalogu mogą
różnić się od rzeczywistych kolorów produktów.

KATALOG

WWW

Świat kostki brukowej

DROG-BRUK A. P. Szczerek Sp. J., ul. Polna 29, 98-235 Błaszki
tel./fax: 43 829 15 82, info@drogbruk.pl
www.drogbruk.pl

www.facebook.com/drogbruk

