
Exclusive
... propozycja dla tych, którzy cenią sobie

piękno i wysoką jakość
Kostki płukane należące do serii „Exclusive”

to nasza najnowsza propozycja dla tych klientów,
którzy cenią sobie piękno i wysoką jakość.

Estetyczna, porowata powierzchnia kostek płukanych 
jest efektem zastosowania kruszyw najwyższej jakości 

oraz unikalnego sposobu ich płukania. Dzięki tym
procesom kostki mają wygląd eleganckiego granitu,

piaskowca, bazaltu, agatu i porfiru.

Kostki płukane imitują naturalny kamień, ale są
pozbawione wad charakterystycznych dla kamienia

naturalnego takich jak ograniczona różnorodność
kształtów i kolorów. Kostki płukane są nowoczesne

i estetyczne, nadają ułożonej z nich nawierzchni
ekskluzywny charakter, mogą także stanowić element 
ozdobny uzupełniający kompozycje dla innych kostek.
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SERIA: Szlachetne płukane
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SERIA: EXCLUSIVE Szlachetne Płukane

Afrodyta                                                  Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 58,90 71,86

wymiary kostek:
5,3 x 8,3 x 6,3 cm
6,3 x 8,3 x 7,3 cm
7,3 x 8,3 x 8,3 cm
8,3 x 8,3 x 9,3 cm
9,3 x 8,3 x 10,3 cm

ilość na palecie „6” – 9,6 m2

waga 1 palety 1300 kg

Dionizos                                                  Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 58,90 71,86

wymiary kostek:
6 x 7 x 9 cm
7 x 8 x 9 cm
8 x 9 x 9 cm
10 x 11 x 9 cm
11 x 12 x 9 cm

ilość na palecie „6” – 9,48 m2

waga 1 palety 1300 kg

Hefajstos                                                  Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 58,90 71,86

wymiary kostek:
6 x 12 cm
9 x 12 cm
12 x 12 cm

ilość na palecie „6” – 9,84 m2

waga 1 palety 1400 kg

Posejdon                                                  Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
7 cm 63,90 77,96

wymiary kostek:
11,8 x 11,8 cm
11,8 x 17,8 cm
23,8 x 17,8 cm
23,8 x 29,8 cm

ilość na palecie „7” – 8,83 m2

waga 1 palety 1400 kg

Nike Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6cm 58,90 71,86

wymiary kostek:
13,9 x 10,4 cm
13,9 x 12,2 cm
13,9 x 13,9 cm
13,9 x 15,7 cm
13,9 x 17,4 cm
13,9 x 19,2 cm
13,9 x 20,9 cm

ilość na palecie  „6” – 9,36 m2

Atena                                                  Produkcja – Zakład nr 1, 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 63,90 77,96

7cm 68,90 84,06

wymiary kostek:
12 x 13 x 5 cm
12 x 11 x 8 cm
12 x 9 cm

zakład nr 1
ilość na palecie  „7” – 9,84 m2

waga 1 palety 1500 kg

zakład nr 2
ilość na palecie „6” – 8,73 m2

waga 1 palety 1200 kg

Apollo                                                  Produkcja – Zakład nr 1, 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 58,90 71,86

8 cm 68,90 84,06

wymiary kostek:
13,2 x 13,2 cm
13,2 x 15,7 cm
13,2 x 19,1 cm
13,2 x 21,7 cm

Zakład nr 1
ilość na palecie „6” – 11,6 m2

waga 1 palety 1520 kg
ilość na palecie „8” – 9,28 m2,
waga 1 palety 1560 kg

Zakład nr 2
ilość na palecie „6” – 11,21 m2

waga 1530 kg

Morfeusz                                                  Produkcja – Zakład nr 1, 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 58,90 71,86

8 cm 68,90 84,06

wymiary kostek:
12 x 18 cm
12 x 12 cm
12 x 9 cm

zakład nr 1
ilość na palecie „6” – 11,5 m2

waga 1 palety 1600 kg
ilość na palecie „8” – 9,2 m2

waga 1 palety 1550 kg

zakład nr 2
ilość na palecie „6” ~ 10,2 m2

waga 1 palety ~ 1420 kg
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SERIA: EXCLUSIVE Szlachetne Płukane

Płyta Tarasowa Zeus Produkcja – Zakład nr 1
grubość cena zł/ szt.

netto brutto
5 cm 8,90 10,86

wymiary kostek:
35 x 35 cm

ilość na palecie 108 szt.
waga 1 szt. 14 kg

Kamień Uranos                                                  Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ szt.

netto brutto
8 cm 14,80 18,06

wymiary kostek:
40 x 40 cm

ilość na palecie „8” – 60 szt.
waga 1 palety 1235 kg

Łączniki pomiędzy poszczególnymi elementa-
mi nie są elementem konstrukcyjnym, a jedynie 
ułatwiają transport i zabudowę wyrobu.
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Exclusive
... niepowtarzalność, indywidualizm

oraz bogactwo barw
Kostki Melanż to propozycja adresowana do

wielbicieli kolorowych kompozycji. Zainspirowane
barwami otaczającej nas natury kostki Melanż oferują
niewyczerpane możliwości łączenia różnych kolorów,

odcieni i kształtów. Najistotniejszą cechą kostek Melanż
jest ich niepowtarzalność, dzięki której powstałe z niej
powierzchnie nabierają indywidualnego i unikatowego

wyglądu.
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SERIA: EXCLUSIVE Melanż

Płyta Tarasowa Botticelli Produkcja – Zakład nr 1
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 79,00 96,38

wymiary kostek:
21 x 21 cm
21 x 42 cm
42 x 42 cm
42 x 63 cm

ilość na palecie „6” – 10,29 m2 * dostępne kolory :
Gołębi, Kasztan, Piasek Pustyni, Safari 

 Płyta „Tarasowa El Greco 35” Produkcja – Zakład nr 1
grubość cena zł/ szt.

netto brutto
5 cm 6,90 8,42

wymiary kostek:
35 x 35 cm

ilość na palecie 108 sz.
waga 1 szt 14 kg

* dostępne kolory :
Gołębi, Kasztan, Piasek Pustyni, Safari 

 Płyta „Tarasowa El Greco 50” Produkcja – Zakład nr 1
grubość cena zł/ szt.

netto brutto
7 cm 15,90 19,40

wymiary kostek:
50 x 50 cm

ilość na palecie 40 szt.
waga 1 szt 40kg

* dostępne kolory :
Gołębi, Kasztan, Piasek Pustyni, Safari 

Picasso Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 48,90 59,66

wymiary kostek:
5,3 x 8,3 x 6,3 cm
6,3 x 8,3 x 7,3 cm
7,3 x 8,3 x 8,3 cm
8,3 x 8,3 x 9,3 cm
9,3 x 8,3 x 10,3 cm

ilość na palecie „6” – 9,60 m2

waga 1 palety 1300 kg
**dostępne kolory:
 Barwy Ziemi, Złota Jesień, Hematyt

Tycjan Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 48,90 59,66

wymiary kostek:
6 x 7 x 9 cm
7 x 8 x 9 cm
8 x 9 x 9 cm
10 x 11 x 9 cm
11 x 12 x 9 cm

ilość na palecie „6” – 9,48 m2

waga 1 palety 1300 kg
**dostępne kolory:
 Barwy Ziemi, Złota Jesień, Hematyt

Rembrandt Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 48,90 59,66

wymiary kostek:
6 x 12 cm
9 x 12 cm
12 x 12 cm

ilość na palecie „6” – 9,84 m2

waga 1 palety 1400 kg
**dostępne kolory:
 Barwy Ziemi, Złota Jesień, Hematyt

Leonardo Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
7 cm 53,90 65,76

wymiary kostek:
11,8 x 11,8 cm
11,8 x 17,8 cm
23,8 x 17,8 cm
23,8 x 29,8 cm

ilość na palecie „7” – 8,83 m2

waga 1 palety 1400 kg
**dostępne kolory:
 Barwy Ziemi, Złota Jesień, Hematyt

Canaletto Produkcja – Zakład nr 1, 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 48,90 59,66

8 cm 58,90 71,86

wymiary kostek:
12 x 18 cm
12 x 12 cm
12 x 9 cm

zakład nr 1
ilość na palecie „6” – 11,5 m2

waga 1 palety 1600 kg
ilość na palecie „8” – 9,2 m2

waga 1 palety 1550 kg

zakład nr 2
ilość na palecie „6” - 10,2 m2

waga 1 palety - 1420 kg
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SERIA: EXCLUSIVE Melanż

Monet Produkcja – Zakład nr 1, 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 48,90 59,66

8 cm 58,90 71,86

wymiary kostek:
13,2 x 13,2 cm
13,2 x 15,7 cm
13,2 x 19,1 cm
13,2 x 21,7 cm

Zakład nr 1
ilość na palecie „6” – 11,6 m2

waga 1 palety 1520 kg
ilość na palecie „8” – 9,28 m2,
waga 1 palety 1560 kg

Zakład nr 2
ilość na palecie „6” – 11,21 m2

waga 1530 kg

*  ** dostępne kolory :
Gołębi, Kasztan, Piasek Pustyni, Safarid, 
Barwy Ziemi, Złota Jesień, Hematyt

Galileo Produkcja – Zakład nr 1, 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 53,90 65,76

7 cm 58,90 71,86

wymiary kostek:
12 x 13 x 5 cm
12 x 11 x 8 cm
12 x 9 cm

Zakład nr 1
ilość na palecie „7” – 9,84 m2

waga 1 palety  1500 kg

Zakład nr 2
ilość na palecie„6” – 8,73 m2

waga 1 palety  1200 kg

*  ** dostępne kolory :
Gołębi, Kasztan, Piasek Pustyni, Safarid, 
Barwy Ziemi, Złota Jesień, Hematyt

Van Gogh Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ szt.

netto brutto
6 cm 48,90 59,66

wymiary kostek:
10,4  x 13,9cm
12,2  x 13,9cm
13,9  x 13,9cm
15,7  x 13,9cm
17,4  x 13,9cm
19,2  x 13,9cm
20,9  x 13,9cm

ilość na palecie „6” – 9,36 m2

**dostępne kolory:
 Barwy Ziemi, Złota Jesień, Hematyt

Goya Produkcja – Zakład nr 1
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 48,90 59,66

wymiary kostek:
20 x 20 cm
ilość na palecie „6” – 14,76 m2

* dostępne kolory :
Gołębi, Kasztan, Piasek Pustyni, Safari 
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Exclusive
... nastrojowa i harmonijna

Kostki imitujące bruk antyczny powstają w procesie obróbki
uszlachetniającej, która nadaje im specyficzny „postarzony”

wygląd. Cechą charakterystyczną bruku postarzanego jest
nieregularna struktura krawędzi poszczególnych kształtek.

Kostki antyczne dostępne są w kilku harmonizujących ze
sobą kolorach i kształtach, dzięki temu tworzone z nich

kompozycje mogą być odzwierciedleniem
wielu różnych pomysłów.

Kostki postarzane nadają otoczeniu miły, nastrojowy
charakter. Polecamy je do tworzenia chodników, alejek,

kompozycji ogrodowych, oraz deptaków w zabytkowych
częściach miast.
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SERIA: ANTYCZNE



SERIA: EXCLUSIVE Antyczne

Normandia Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 56,90 69,42

wymiary kostek:
5,3 x 8,3 x 6,3 cm
6,3 x 8,3 x 7,3 cm
7,3 x 8,3 x 8,3 cm
8,3 x 8,3 x 9,3 cm
9,3 x 8,3 x 10,3 cm

ilość na palecie„6” – 9,60 m2

waga 1 palety 1300 kg

Lotaryngia Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 56,90 69,42

wymiary kostek:
6 x 7 x 9 cm
7 x 8 x 9 cm
8 x 9 x 9 cm
10 x 11 x 9 cm
11 x 12 x 9 cm

ilość na palecie „6” – 9,48 m2

waga 1 palety1 palety 1300 kg

Marsylia Produkcja – Zakład nr 1
grubość cena zł/ m2

netto brutto
6 cm 56,90 69,42

wymiary kostek:
15 x 15 cm

ilość na palecie „6” – 7,20 m2

waga 1 palety 1000 kg

Bretania Produkcja – Zakład nr 2
grubość cena zł/ m2

netto brutto
7 cm 61,90 75,52

wymiary kostek:
11,8 x 11,8 cm
11,8 x 17,8 cm
23,8 x 17,8 cm
23,8 x 29,8 cm

ilość na palecie „7” – 8,83 m2

waga 1 palety 1400 kg
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STANDARD
...  klasycznie z charakterem

Kostki standardowe to grupa kostek o ciekawym,
niecodziennym wzornictwie, nawiązujące kształtem do

klasycznych bruków, nadających otoczeniu specyficznego
i niepowtarzalnego charakteru. W grupie tej występują

zarówno drobne kostki typu Bruk Jurajski, świetnie
wyglądające na ogrodowych alejkach czy przydomowych
tarasach, jak również większe i masywniejsze kostki typu
Stary Rynek imitujące bruk klasyczny idealnie nadające się

na alejki, ścieżki, deptaki, place i chodniki miejskie.
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STANDARD

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto

6 cm szary 39,90 48,68

6 cm kolory* 42,90 52,34

6 cm piaskowy 45,90 56,00

7 cm szary 42,90 52,34

7 cm kolory* 45,90 56,00

7 cm piaskowy 48,90 59,66

Nostalit I Produkcja – Zakład nr 1, 2
wymiary kostek:
12 x 13 x 5 cm
12 x 11 x 8 cm
12 x 9 cm

Zakład nr 1
ilość na palecie „7” – 9,84 m2

waga 1 palety  1500 kg

Zakład nr 2
ilość na palecie „6” – 8,73 m2

waga 1 palety  1200 kg

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto

4 cm szary 31,90 38,92

4 cm kolory* 34,90 42,58

4 cm piaskowy 37,90 46,24

6 cm szary 35,90 43,80

6 cm kolory* 38,90 47,46

6 cm piaskowy 41,90 51,12

8 cm szary 42,90 52,34

8 cm kolory* 45,90 56,00

8 cm piaskowy 48,90 59,66

Nostalit II Produkcja – Zakład nr 1, 2
wymiary kostek:
12 x 18 cm
12 x 12 cm
12 x 9 cm

zakład nr 1
ilość na palecie „4” – 16,1m2

waga 1 palety 1400 kg
ilość na palecie „6” – 11,5 m2

waga 1 palety 1600 kg
ilość na palecie „8” – 9,2 m2

waga 1 palety 1550 kg

zakład nr 2:
ilość na palecie „6” - 10,2 m2

waga 1 palety - 1420 kg

* czerwony, grafitowy,
karmel, brąz, oranż
(na białym cemencie)

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto

6 cm szary 35,90 43,80

6 cm kolory* 38,90 47,46

6 cm piaskowy 41,90 51,12

Rustical Produkcja – Zakład nr 2
wymiary kostek:
6 x 12 cm
9 x 12 cm
12 x 12 cm

ilość na palecie „6” – 9,84 m2

waga 1 palety 1400 kg
* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto

7 cm szary 39,90 48,68

7 cm kolory* 42,90 52,34

7 cm piaskowy 45,90 56,00

Tegulla Produkcja – Zakład nr 2
wymiary kostek:
11,8 x 17,8 cm
11,8 x 11,8 cm
23,8 x 17,8 cm
23,8 x 29,8 cm

ilość na palecie „7” – 8,83 m2

waga 1 palety 1400 kg
* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

Bruk Jurajski Produkcja – Zakład nr 2
wymiary kostek:
5,3 x 8,3 x 6,3 cm
6,3 x 8,3 x 7,3 cm
7,3 x 8,3 x 8,3 cm
8,3 x 8,3 x 9,3 cm
9,3 x 8,3 x 10,3 cm

ilość na palecie „6” – 9,6 m2

waga 1 palety 1350 kg
* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto

6 cm szary 35,90 43,80

6 cm kolory* 38,90 47,46

6 cm piaskowy 41,90 51,12

Gemma Produkcja – Zakład nr 2
wymiary kostek:
6 x 7 x 9 cm
7 x 8 x 9 cm
8 x 9 x 9 cm
10 x 11 x 9 cm
11 x 12 x 9 cm

ilość na palecie „6” – 9,48 m2

waga 1 palety 1400 kg
* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto

6 cm szary 35,90 43,80

6 cm kolory* 38,90 47,46

6 cm piaskowy 41,90 51,12

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto

6 cm szary 35,90 43,80

6 cm kolory* 38,90 47,46

6 cm piaskowy 41,90 51,12

8 cm szary 42,90 52,34

8 cm kolory* 45,90 56,00

8 cm piaskowy 48,90 59,66

Stary rynek Produkcja – Zakład nr 1, 4
wymiary kostek:
13,2 x 13,2 cm
13,2 x 15,7 cm
13,2 x 19,1 cm
13,2 x 21,7 cm

Zakład nr 1
ilość na palecie „6” – 11,6 m2

waga 1 palety 1520 kg
ilość na palecie „8” – 9,28 m2,
waga 1 palety 1560 kg

Zakład nr 2
ilość na palecie „6” – 11,21 m2

waga 1530 kg

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz
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GAlANTERiA
OGRODOwA

Galanteria ogrodowa łupana
Galanteria ogrodowa
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GALANTERIA OGRODOWA ŁUPANA

Palisady Muro Classic / Palisady Muro Classic Mini Produkcja – Zakład nr 1

wymiary:
wysokość  45 x 12,5 x 12,5 cm
ilość na plecie – 80 szt.

wymiary Palisady Mini:
wysokość 25 x 12,5 x 12,5 cm
ilość na plecie – 160 szt.

* antracytowy, karmelowy, brązowy

** piaskowy, antracytowo-biały,
antracytowo-karmelowy,

piaskowo-karmelowy,
piaskowo-antracytowo-biały
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Szary

Piaskowy
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antracytowy-

Antracytowy

Antracytowo-
biały

Murki oporowe Murano Canto Classic Produkcja – Zakład nr 1
wymiary:
28 x 20 x 10 cm

ilość na palecie – 108 szt.

* antracytowy, karmelowy, brązowy

** piaskowy, antracytowo-biały,
antracytowo-karmelowy,

piaskowo-karmelowy,
piaskowo-antracytowo-biały

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 7,90 6,94

kolory * 8,90 10,86

kolory ** 10,90 13,30

Murki oporowe Murano Line Classic Produkcja – Zakład nr 1
wymiary:
El.1 48 x 24 x 12,5 cm
El.2 24 x 24 x 12,5 cm
El.3 12 x 24 x 12,5 cm

ilość na palecie – 20 kompletów ** piaskowy, antracytowo-biały,
antracytowo-karmelowy,

piaskowo-karmelowy,
piaskowo-antracytowo-biały

kolor cena zł/ komplet 3 szt.
netto brutto

kolory ** 66,90 81,62

Palisady Muro Antic / Palisady Muro Antic Mini Produkcja – Zakład nr 1

wymiary:
wysokość  45 x 12,5 x 12,5 cm
ilość na plecie – 80 szt.

wymiary Palisady Mini:
wysokość 25 x 12,5 x 12,5 cm
ilość na plecie – 160 szt.

* antracytowy, karmelowy, brązowy

** piaskowy, antracytowo-biały,
antracytowo-karmelowy,

piaskowo-karmelowy,
piaskowo-antracytowo-biały

kolor cena zł/ szt. cena zł/ szt. palisady Mini
netto brutto netto brutto

szary 16,90 20,62 7,90 9,64

kolory * 19,90 24,28 9,90 12,08

kolory ** 23,90 29,16 11,90 14,52

Murki oporowe Murano Canto Antic Produkcja – Zakład nr 1
wymiary:
28 x 20 x 10 cm

ilość na palecie – 108 szt.

* antracytowy, karmelowy, brązowy

** piaskowy, antracytowo-biały,
antracytowo-karmelowy,

piaskowo-karmelowy,
piaskowo-antracytowo-biały

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 9,90 12,08

kolory * 10,90 13,30

kolory ** 12,90 15,74

Murki oporowe Murano Line Antic Produkcja – Zakład nr 1
wymiary:
El.1 48 x 24 x 12,5 cm
El.2 24 x 24 x 12,5 cm
El.3 12 x 24 x 12,5 cm

ilość na palecie – 20 kompletów ** piaskowy, antracytowo-biały,
antracytowo-karmelowy,

piaskowo-karmelowy,
piaskowo-antracytowo-biały

kolor cena zł/ komplet 3 szt.
netto brutto

kolory ** 71,90 87,72

kolor cena zł/ szt. cena zł/ szt. palisady Mini
netto brutto netto brutto

szary 14,90 18,18 7,90 9,64

kolory * 17,90 21,84 9,90 12,08

kolory ** 21,90 26,72 11,90 14,52
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GALANTERIA OGRODOWA

Palisady okrągłe ART Produkcja – Zakład nr 1, 2
wymiary:
wysokość 30 cm
średnica 11,0 cm
1 mb = 12 szt.

Zakład nr 1
ilość na palecie – 192 szt.

Zakład nr 2
ilość na palecie – 128 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 3,90 4,76

kolory * 4,90 5,98

kolory ** 5,90 7,20

Palisady trapezowe Classic Produkcja – Zakład nr 2
wymiary:
7,5 x 14 x 14,5 cm
wysokość 30 cm
1 mb = 9 szt.

ilość na palecie – 126 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 4,90 5,98

kolory * 5,90 7,20

kolory ** 6,90 8,42

Obrzeże Palisadowe DUO Art Produkcja – Zakład nr 2
wymiary:
25 x 10 x 6 cm
1 mb 10 szt.

ilość na palecie – 312 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 1,90 2,32

kolory * 2,10 2,56

kolory ** 2,40 2,93

Obrzeże Palisadowe DUO LINE ART Produkcja – Zakład nr 2
wymiary:
48 x 25 x 6 cm

ilość na palecie – 120 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 6,90 8,42

kolory * 7,90 9,64

kolory ** 8,90 10,86

Palisady okrągłe Classic Produkcja – Zakład nr 1, 2
wymiary:
wysokość 30 cm
średnica 11,0 cm
1 mb = 12 szt.

Zakład nr 1
ilość na palecie – 192 szt.

Zakład nr 2
ilość na palecie – 128 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 3,90 4,76

kolory * 4,90 5,98

kolory ** 5,90 7,20

Obrzeże Palisadowe DUO Classic Produkcja – Zakład nr 2
wymiary:
25 x 10 x 6 cm
1 mb 10 szt.

ilość na palecie – 312 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 1,90 2,32

kolory * 2,10 2,56

kolory ** 2,40 2,93
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GALANTERIA OGRODOWA

Gazony 20 ART Produkcja – Zakład nr 2
wymiary:
wysokość 20 cm
średnica 34,5 cm

ilość na palecie – 36 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 8,90 10,86

kolory * 9,90 12,08

kolory ** 11,90 14,52

Gazony 13 ART Produkcja – Zakład nr 2
wymiary:
13 x 37 x 30 cm

ilość na palecie – 36 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 7,90 9,64

kolory * 8,90 10,86

kolory ** 10,90 13,30

Obrzeża palisadowe ART Produkcja – Zakład nr 1
wymiary:
30 x 50 x 6 cm

ilość na palecie – 60 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 7,90 9,64

kolory * 8,90 10,86

kolory ** 9,90 12,08

Obrzeże Palisadowe DUO LINE Classic Produkcja – Zakład nr 2
wymiary:
25 x 48 x 6 cm

ilość na palecie – 120 szt.

* czerwony, grafitowy, karmel, brąz

** piaskowy

kolor cena zł/ szt.
netto brutto

szary 6,90 8,42

kolory * 7,90 9,64

kolory ** 8,90 10,86
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GALANTERIA BETONOWA SERIA PRZEMYSŁOWA

Ażur Produkcja – Zakład nr 1, 3, 4
wymiary:
60 x 40 cm
grubość - 8 cm i 10 cm

waga 1 elementu „10” - 32 kg
ilość na palecie  „10”– 32 szt.
waga 1 palety 1000 kg

waga 1 elementu „8” - 26 kg
ilość na palecie  „8”– 40 szt.
waga 1 palety 1040 kg

grubość kolor cena zł/ szt.

netto brutto
8 cm szary 9,90 12,08

8 cm czerwony 11,90 14,52

10 cm szary 10,90 13,30

10 cm czerwony 12,90 15,74

Obrzeże Chodnikowe Produkcja – Zakład nr 1, 2, 4
Zakład nr 1, 4
wymiary: 100 x 20 x 6 cm
ilość na palecie – 42 szt.
waga 1 palety 1150 kg
wymiary: 100 x 25 x 8 cm
ilość na palecie – 36 szt.
waga 1 palety 1600 kg
wymiary: 100 x 30 x 8 cm
ilość na palecie – 36 szt.
waga 1 palety 1900 kg

Zakład nr 2 - pióro-wpust
wymiary: 100 x 20 x 6 cm
ilość na palecie – 60 szt.
waga 1 palety 1650 kg

wymiary: 100 x 25 x 8 cm
ilość na palecie – 30 szt.
waga 1 palety 1350 kg

grubość kolor cena zł/ szt.

netto brutto
100 x 20 x 6 cm szary 8,90 10,86

100 x 20 x 6 cm kolory* 11,90 14,52

100 x 25 x 8 cm szary 12,90 15,74

100 x 25 x 8 cm kolory* 15,90 19,40

100 x 30 x 8 cm szary 14,90 18,18

100 x 30 x 8 cm kolory* 17,90 21,84

Płyta Chodnikowa 35 Produkcja – Zakład nr 1, 4
wymiary:
35 x 35 x 5 cm

ilość na palecie – 108 szt.
waga 1 palety 1450 kg

*kolory - grafitowy, czerwony

kolor cena zł/ szt.

netto brutto
szary 4,90 5,98

kolory* 5,90 7,20

Uni Stone Produkcja – Zakład nr 1
zamki i połówki + 2 zł netto do ceny 1 m2

ilość na palecie „6” – 12,01 m2

ilość na palecie „8” – 8,01 m2

* kolory - grafitowy, czerwony,

Uni Decor Produkcja – Zakład nr 1, 3
zamki i połówki + 2 zł netto do ceny 1 m2

Zakład  nr 1
ilość na palecie „6” ~ 12,70 m2

Zakład  nr 3
ilość na palecie „6” – 9,23  m2

ilość na palecie „8” – 7,69 m2

* kolory - grafitowy, czerwony,

Holland Produkcja – Zakład nr 1, 3, 4
Zakład čnr 1
ilość na palecie „4” – 11,52 m2

ilość na palecie „6” – 10,80 m2

ilość na palecie „8” – 8,64 m2

Zakład čnr 3
ilość na palecie „6” – 9,60; 11,88 m2

ilość na palecie „8” – 7,68; 8,64 m2

Zakład čnr 4
ilość na palecie „6” – 10,80 m2

ilość na palecie „8” – 8,64 m2

* kolory - grafitowy, czerwony,

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto
4 cm szary 31,90 38,92

4 cm kolory* 34,90 42,58

6 cm szary 34,90 42,58

6 cm kolory* 37,90 46,24

8 cm szary 38,90 47,46

8 cm kolory* 42,90 52,34

* kolory - grafitowy, czerwony,
brązowy, karmel

Płyta Chodnikowa 50 Produkcja – Zakład nr 1, 4
wymiary:
50 x 50 x 7 cm

ilość na palecie – 40 szt.
waga 1 palety 1700 kg

kolor cena zł/ szt.

netto brutto
szary 10,90 13,30

Behaton Produkcja – Zakład nr 1, 3, 4
zamki i połówki + 2 zł netto do ceny 1 m2

Zakład  nr 1
ilość na palecie „6” – 9,67; 13,07 m2

ilość na palecie „8” – 8,45 m2

ilość na palecie „10” – 6,50 m2

Zakład čnr 3
ilość na palecie „6” – 9,60; 11,32 m2

ilość na palecie „8” – 8,00; 8,49 m2

Zakład čnr 4
ilość na palecie „6” – 10,56 m2

ilość na palecie „8” – 8,45 m2

ilość na palecie „10” – 6,50 m2 * kolory - grafitowy, czerwony,

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto
6 cm szary 34,90 42,58

6 cm kolory* 37,90 46,24

8 cm szary 38,90 47,46

8 cm kolory* 42,90 52,34

10 cm szary 45,90 56,00

10 cm kolory* 49,90 60,88

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto
6 cm szary 34,90 42,58

6 cm kolory* 37,90 46,24

8 cm szary 38,90 47,46

8 cm kolory* 42,90 52,34

grubość kolor cena zł/ m2

netto brutto
6 cm szary 34,90 42,58

6 cm kolory* 37,90 46,24

8 cm szary 38,90 47,46

8 cm kolory* 42,90 52,34
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GALANTERIA DROGOWA

Krawężnik Produkcja – Zakład nr 1, 2, 4
Zakład  nr 1, 4 - K „15”
waga 1 palety ~ 1500 kg, ilość na palecie – 15 szt.
Zakład  nr 2 - K „15”
waga 1 palety ~ 1800 kg, ilość na palecie – 18 szt.
Zakład  nr 1 - K „15/25”
waga 1 palety ~ 1440 kg, ilość na palecie – 18 szt.
Zakład  nr 2 - K „12”
waga 1 palety ~ 1680 kg, ilość na palecie – 24 szt.
Zakład  nr 2 - K „15/2”
waga 1 palety ~ 1600 kg, ilość na palecie – 32 szt.
Zakład  nr 1 - K „15/2”
waga 1 palety ~ 1800 kg, ilość na palecie – 36 szt.

wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
100 x 30 x 15 cm 24,90 30,38

100 x 25 x 15 cm 22,90 27,94

100 x 25 x 12 cm 20,90 25,50

50 x 30 x 15 cm 13,90 16,96

Ściek drogowy D8 Produkcja – Zakład nr 1, 4
Zakład  nr 1
waga 1 palety ~ 1600 kg,
ilość na palecie „50” – 20 szt.

Zakład  nr 4
waga 1 palety ~ 940 kg,
ilość na palecie „33” – 18 szt.

Krawężnik ciężki Produkcja – Zakład nr 1, 4
wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
100 x 30 x 20 cm 29,90 36,48

50 x 30 x 20 cm 15,90 19,40

Zakład  nr 1, 4 - K „20”
waga 1 palety ~ 1560 kg, ilość na palecie – 12 szt.
Zakład  nr 2 - K „20”
waga 1 palety ~ 1560 kg, ilość na palecie – 12 szt.
Zakład  nr 1 - K „20/2”
waga 1 palety ~ 1950 kg, ilość na palecie – 24 szt.

Krawężnik łukowy Produkcja – Zakład nr 1, 2
Zakład nr 1
łuk zewnętrzny promień r =1m; 3m

waga 1 palety ~ 1120 kg, ilość na palecie – 14 
szt.

Zakład nr 2
łuk zewnętrzny promień r = 0,5m; 1m; 2m; 3m; 
5m; 8m

waga 1 szt. ~ 80 kg, ilość na palecie:
0,5m – 12 szt.;
1m – 14 szt.;
2m – 14 szt.;

3m – 14 szt.;
5m – 16 szt.;
8m – 16 szt.

wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
30 x 15 cm 39,90 48,68

Krawężnik najazdowy Produkcja – Zakład nr 1, 2
Zakład  nr  1
waga 1 palety ~ 1440 kg,  ilość na palecie – 18 szt.
Zakład  nr  2
waga 1 palety ~ 1440 kg,  ilość na palecie – 18 szt.

wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
100 x 22 x 20 cm 29,90 36,48

100 x 22 x 15 cm 24,90 30,38

Krawężnik skośny Produkcja – Zakład nr 1
wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
100 x 30 / 22 x 20 cm 34,90 42,85

100 x 30 / 22 x 15 cm 29,90 36,48

ilość na palecie – 8 szt.
( 4 lewe / 4 prawe )

wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
60 x 50 x 15 cm 25,90 31,60

60 x 33 x 15 cm 17,30 21,11

Korytko ściekowe trójkątne Produkcja – Zakład nr 1, 4
waga 1 palety ~ 1400 kg,
ilość na palecie „50” – 16 szt.

waga 1 palety ~ 1500 kg,
ilość na palecie „33” – 24 szt.

kolor szary

wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
50 x 50 x 18 / 20 cm 30,90 37,70

50 x 33 x 18 / 20 cm 20,60 25,13

MEA
1. Studzienka odwadniająca 
    waga – 14 kg
2. Odwodnienie Mealine S
    waga – 7,1 kg
3. Wycieraczka Mearin
    waga – 9 kg

wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
50 x 12 x 29 cm 262,00 319,64

100 x 12 x 7,8 cm 75,00 91,50

60 x 40 x 8 cm 188,00 229,36

1

1 2

2 3

3
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Podstawa studni Produkcja – Zakład nr 4
waga wysokosć średnica wew. cena zł/ szt.

netto brutto
1320 kg 650 mm 1000 mm 505,00 616,10

2180 kg 1000 mm 1200 mm 680,00 829,60

Krąg betonowy Produkcja – Zakład nr 4
waga wysokosć średnica wew. cena zł/ szt.

netto brutto
264 kg 250 mm 1000 mm 110,00 134,20

350 kg 250 mm 1200 mm 125,00 152,50

530 kg 500 mm 1000 mm 187,00 228,14

710 kg 500 mm 1200 mm 217,00 264,74

1050 kg 1000 mm 1000 mm 260,00 317,20

Pierścień odciążający Produkcja – Zakład nr 4
waga dla studni cena zł/ szt.

netto brutto
750 kg Ø 1000 mm 370,00 451,40

870 kg Ø 1200 mm 415,00 506,30

Pokrywa studzienna z otworem Produkcja – Zakład nr 4
waga wymiary dla studni cena zł/ szt.

netto brutto
300 kg 1200 / 600 mm Ø 1000 mm 140,00 170,80

470 kg 1440 / 600 mm Ø 1200 mm 190,00 231,80

900kg 1790 / 600 mm Ø 1000 mm 330,00 402,60

1170 kg 2020 / 600 mm Ø 1200 mm 520,00 634,40

szczelna 480 kg - Ø 1000 mm 258,00 314,76

740 kg - Ø 1200 mm 320,00 390,40

na pierscien
odciążający

Pokrywa studzienna pełna Produkcja – Zakład nr 4
waga dla studni cena zł/ szt.

netto brutto
270 kg Ø 1000 mm 110,00 134,20

400 kg Ø 1200 mm 148,00 180,56

570 kg Ø 1440 mm 190,00 231,80

Belki Teriva I (4,0) II (6,0) III (8,0) Produkcja – Zakład nr 4
długość waga cena zł/ szt.

netto brutto
240 cm 43 kg 42,00 51,24

270 cm 48 kg 48,00 58,56

300 cm 53 kg 53,00 64,66

330 cm 58 kg 58,00 70,76

360 cm 64 kg 65,00 79,30

390 cm 67 kg 69,00 84,18

420 cm 74 kg 84,00 102,48

450 cm 80 kg 92,00 112,24

480 cm 85 kg 104,00 126,98

długość waga cena zł/ szt.

netto brutto
510 cm 90 kg 121,00 147,62

540 cm 96 kg 130,00 158,60

570 cm 101 kg 149,00 181,72

600 cm 104 kg 158,00 192,76

630 cm 106 kg 163,00 198,86

660 cm 109 kg 166,00 202,52

690 cm 114 kg 200,00 244,00

720 cm 120 kg 226,00 275,72

Pustak stropowy Teriva I (4,0) Produkcja – Zakład nr 4
waga 1 palety ~ 850 kg
ilość na palecie  – 50 szt.

wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
Niedeklowany (otwarty) 21 x 52 x 24 cm 2,80 3,42

Deklowany (zamknięty) 21 x 52 x 24 cm 3,50 4,27

Pustak stropowy Teriva II (6,0), III (8,0) Produkcja – Zakład nr 4
waga 1 palety ~ 970 kg
ilość na palecie  – 45 szt.

wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
Niedeklowany (otwarty) 30 x 37 x 24 cm 3,30 4,03

Deklowany (zamknięty) 30 x 37 x 24 cm 3,90 4,76
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Belki nadprożowe typu L Produkcja – Zakład nr 4
wymiary:
wysokość 19 cm
szerokość 9 cm

waga 1 palety ~ 1260 kg
ilość na palecie  – 42 szt.

długość waga cena zł/ szt.

netto brutto
120 cm 42 kg 24,00 29,28

150 cm 52 kg 29,00 35,38

180 cm 63 kg 38,00 46,36

210 cm 73 kg 44,00 53,68

240 cm 84 kg 56,00 68,32

270 cm 94 kg 69,00 84,18

Produkcja – Zakład nr 1, 4
wymiary cena zł/ szt.

netto brutto
40 x 20 x 12 cm 3,80 4,64

38 x 25 x 14 cm 3,80 4,64
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Beton towarowy Produkcja – Zakład nr 1 i 4

Wydajność betoniarni do 80 m3/h. W okresie zimowym posiadamy
również podgrzewanie kruszyw  i podgrzewanie wody.

Każdy rodzaj betonu jest badany zgodnie z planem badań betonu
i mieszanki betonowej.

Wystawiamy zaświadczenia o jakości betonu po 28 dniach
zgodnie z Polską Normą PN-EN 206-1
oraz Krajowym Uzupełnieniem PN-B-06265

Produkujemy beton recepturowy i projektowy
w zależności od projektu i życzeń jakościowych klientów.

W zależności od wykonywanej konstrukcji stosujemy różne kruszywa
(otoczakowe, bazaltowe, granitowe) o różnych frakcjach do 8 mm,
do 16 mm oraz do 32 mm.

Wprowadzony system zarządzania jakością ISO 9001 pozwala nam
utrzymać stabilnie jakościową i zawsze na wysokim poziomie produkcję.

Posiadamy własny sprzęt do transportu i podawania betonu

Betony klas:
C8/10;   C12/15;
C16/20; C20/25;
C25/30; C30/37;
C35/45; C40/50;
C45/55; C50/60; 
C60/75.

Betony specjalistyczne:
posadzkowy, SCC;
BWW;
hydrotechniczny.

Środki chemiczne do trwałej impregnacji, ochrony
i czyszczenia powierzchni kostki brukowej.

Producent betonowej kostki brukowej PWB Awbud S.A.
rekomenduje następujące środki chemiczne do pielęgnacji
powierzchni:

1. Remisil. Środek zabezpiecza powierzchnię, uwypukla kolor 
i pozostawia efekt „mokrej” powierzchni. Zużycie 80-140 ml/m2

2. Remsil-CE. Środek zabezpiecza powierzchnię, uwypukla kolor 
i pozostawia matową powierzchnię. Zużycie 150-250 ml/m2 

3. Bicolor. Środek zabezpiecza powierzchnię, mocno uwypuklający  
kolor, pozostawia delikatnie połyskującą powłokę. 
Zużycie 25-40 ml/m2

Dodatkowo w ofercie dostępne są środki takie jak:

1. Reinit R. Środek do usuwania wykwitów wapiennych.
2. Reinit A. Środek do usuwania mchów i alg.

Zastosowanie lakierów i impregnatów pozwala na poprawę walorów estetycznych,

Nazwa Opakowanie Opakowanie Opakowanie

1L 5L 20L
BICOLOR 42,0 ZŁ 37,0 zł / litr 30,0 zł / litr

REINIT A 28,0 ZŁ

REINIT R 28,0 ZŁ 25,0 zł / litr 23,0 zł / litr

REMISIL 37,0 ZŁ 35,0 zł / litr 30,0 zł / litr

REMISIL CI 32,0 ZŁ 28,0 zł / litr 22,0 zł / litr

Bloczek betonowy
Zakład nr 1
waga 1 palety ~ 1440 kg
ilość na palecie  – 48 szt.

Zakład nr 4
waga 1 palety - 1260 kg
ilość na palecie - 42 szt.



PROjEKTOwANiE
UKłADów KOSTEK

Projektowanie ogrodów to naprawdę wielkie wyzwanie.
Każdy z nas będzie miał wiele do powiedzenia na ten
temat, lecz tylko nieliczni są w stanie połączyć piękno

natury z funkcjonalnością i estetyką. Mając na celu dobro
inwestycji i satysfakcję naszych klientów poświęcamy

wiele uwagi kwestii zastosowania wyrobów betonowych
w ogrodach, parkach i skwerach. Z tą myślą powstało

w naszej firmie biuro projektowe, w którym to architekci
– nasi wybitni specjaliści w aranżacji układów z kostki

brukowej – pracują dla Państwa zupełnie nieodpłatnie.
W ramach zakupu zaproponują oryginalny i niepowtarzalny

projekt zagospodarowania terenu, pomogą zrealizować
Państwa wizje i pomysły. Prezentując swoje rozwiązania

projektowe, dobiorą odpowiednie materiały oraz określą
ich dokładną ilość.

Chcąc profesjonalnie wywiązać się z powierzonych nam
kreacji wykwalifikowani specjaliści dokonają niezbędnych

pomiarów, jak również wysłuchają Państwa sugestii,
cennych pomysłów i fantazji ogrodniczych oraz doradzą

w sprawach technicznych. Uwieńczeniem tego etapu
naszych wspólnych zmagań i wysiłków będzie projekt

w wersji elektronicznej i papierowej z zagospodarowaniem
terenu. Ścieżki, trakty i podjazdy na Państwa posesji

zostaną opatrzone niezbędnymi informacjami ważnymi
zarówno dla Państwa jaki i dla przyszłego wykonawcy.

Jesteśmy Państwa partnerem w podejmowaniu tych
ważnych decyzji.
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Cennik 2010

Pełna lista dystrybutorów i autoryzowanych wykonawców
dostępna jest na stronie internetowej www.awbud.pl

Nasz dystrybutor

Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD S.A. Fugasówka k. Zawiercia
ul. Reja 4, 42-443 Zawiercie
Sąd Rejonowy w Częstochowie,
REGON 276732670, KRS: 0000300617, NIP 649-19-91-829

Zakłady Produkcyjny nr 1: 42-443 Fugasówka/Zawiercie, ul.Reja 4
Dział Sprzedaży: tel. (032) 67 15 880, 67 15 881, 67 15 882
tel. kom. 604 936 855, 600 473 708, 604 155 606
Dział Transportu: tel. (032) 67 15 201 wew. 153, tel. kom. 694 445 350, 606 791 177
Beton Towarowy: tel. (032) 67 15 201 wew. 161, tel. kom. 604 936 857, 604 997 638
Sekretariat: tel. (032) 67 15 201, 67 15 202, fax (032) 67 22 280, e-mail: biuro@awbud.pl

Zakład Produkcyjny nr 2: 43-196 Mikołów/Bujaków ul. Dworcowa 5
Dział Sprzedaży: tel. (032) 302 74 40, (032) 302 74 41, (032) 302 74 42,
fax (032) 302 74 45
Dział Transportu: tel. (032) 302 74 43, tel. kom. 660 764 078

Zakład Produkcyjny nr 3: 47-450 Roszków/ Krzyżanowice ul. Raciborska 42
Dział Sprzedaży: tel. (032) 419 52 21, fax (032) 419 52 22,
tel. kom. 660 764 001, 660 763 886

Zakład Produkcyjny nr 4: 47-400 Racibórz ul. Łąkowa 26h
Dział Sprzedaży: tel. (032) 415 23 53 wew. 209, fax. (032) 415 23 59,
tel. Kom. 0664 753 061
Dział Transportu: tel. (032) 415 23 53 wew. 209, tel. kom. 668 323 258
Beton Towarowy: tel. (032) 415 23 53 wew. 209, tel. kom. 604 908 111
Sekretariat: tel. (032) 415 21 63, fax. (032) 415 37 38,
tel. kom. 668 690 361


