Płyty XL

płyty wielkoformatowe

prostota, elegancja,
minimalizm

Nowoczesne rozwiązanie
na podjazd i ścieżki

Novator Solo 100x50 - perła stalowo-srebrna + perła srebrno-biała

Modne PŁYTY
w formacie XL

Prostota, elegancja, minimalizm – trzy słowa, w których zamyka się charakterystyka wielkoformatowych
płyt brukowych, przenoszą w świat stylowych aranżacji. Produkty z linii Novator®, znajdują swoje zastosowanie w przydomowych strefach i na podjazdach pod
garaż. Gładkie, szlifowane powierzchnie płyt Terazzo®

Novator 90x90 - granit szary jasny

Romalit - wapień dewoński

Novator Solo 80x40 - brąz ziemi

oraz subtelne nierówności elementów Microtec, to
możliwość zróżnicowania efektu tak, by idealnie wpisał się w całościową koncepcję otoczenia domu. Unikalne perłowe wykończenie oraz rewolucyjny system
ochrony Perlon® Lamino® sprawią, że wykonane z ich
udziałem aranżacje staną się obiektem zachwytu gości, a właścicielom służyć będą na lata.

Novator Piano - wapień dewoński

Novator Solo 90x60 - dioryt szary jasny

Płyty z serii Novator® są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność nowoczesnego stylu w architekturze.
Duży wybór elementów od małych 20x15 cm, aż po
wielkowymiarowe płyty 100x100 cm, rytmiczne rzędowe lub romańskie ułożenia, ozdobią podjazd oraz
strefę frontową każdej posesji. Dzięki uniwersalnej

Novator Piano - wapień dewoński

Novator Piano - wapień muszlowy

Romalit - pastelowa harmonia

estetyce, łączącej tradycję z nowoczesnością, oraz bogatej palecie barw, nawierzchnie Novator® staną się
stylowym uzupełnieniem zarówno klasycznych jak
i modernistycznych brył budynków.

utrzymanie podjazdu
w czystości nigdy nie było tak łatwe

Perlon® Lamino®
kostki zawsze jak nowe

perlon® lamino®

maksymalna ochrona, trwałe uszlachetnienie

Kostki i płyty betonowe są najczęściej stosowanym materiałem na terenach

Z nawierzchni tak zabezpieczonych, dużo łatwiej

wokół domu i w ogrodzie, jednak jeśli chcemy, aby nawierzchnie długo

można usunąć trudne plamy z produktów spo-

wyglądały efektownie i nie przyjmowały zabrudzeń, należy wybierać wy-

żywczych, czy nawet smaru i oleju, nie mówiąc już

roby betonowe, które są zabezpieczone warstwą ochronną zapobiegającą

o śladach po przyklejonej gumie do żucia.

wnikaniu brudu i ułatwiającą utrzymanie nawierzchni w czystości. Dobrze
zabezpieczone płyty, już na etapie produkcji zostają pokryte specjalnymi

Kostki nowej generacji Lamino posiadają para-

powłokami tworzącymi warstwę izolującą.

metry przewyższające wymagania normowe dla
kostek i płyt brukowych.

Taką warstwę ochronną posiadają kostki i płyty brukowe firmy BRUK-BET®,
która stosuje system ochrony Perlon® LAMINO®.

grubość 8 cm, 10 cm

Novator® solo

Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykończenia płyt Novator® są odpowiedzią na
wciąż rosnącą popularność nowocze-

Formaty [cm]:

snego stylu w architekturze. Duży wybór
elementów od małych 20x20 cm, aż po
wielkowymiarowe płyty 100x100 cm, pozwalają tworzyć z ich udziałem rytmiczne rzędowe lub romańskie ułożenia, które ozdobią podjazd oraz strefę frontową
każdej posesji. Dzięki uniwersalnej estetyce, łączącej tradycję z nowoczesnością,
Novator Solo 80x40 - perła stalowo-srebrna

oraz bogatej palecie barw nawierzchnie
Novator® staną się stylowym uzupełnieniem zarówno klasycznych, jak i modernistycznych brył budynków.

100x100

90x90

80x80

100x50

90x60

80x40

Płyty pojedyncze:

gr. 8 cm
Wymiary [cm]

100x100
100x50
90x90
90x60
60x30
80x80
80x40

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

8
8
6,48
8,64
8,64
5,12
7,68

1,408
1,408
1,141
1,520
1,52
0,9000
1,35

8
8
8
8
8
8
8

produkty komplementarne:
zobacz na www.bruk-bet.pl

gr. 10 cm
Wymiary [cm]

90x30

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

7,56

1,664

7

Płyty tarasowe
ARCHITECT

gr. 8 cm
Stopnie blokowe
Wymiary [cm]

40x20
30x20
20x20

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

7,68
9,60
9,60

1,352
1,69
1,69

8
8
8

ARCHITECT

Palisady
NOVATOR

90x30

40x20

60x30

30x20

20x20

grubość 8 cm

Novator® solo

Typy nawierzchni:

100x100/100x50/80x80/80x40 cm
COLOR-MAX

LAMINO

METALIC COLOR

®

PERLON®

LAMINO

®

PERLON®

COLOR-MIX®

100x50/80x80/80x40

100x100/100x50/80x80/80x40

80x40

szary jasny

perła srebrno-biała

pastelowa harmonia

perła stalowo-srebrna

piaskowiec beżowy

100x100

stalowy

Novator Solo 100x50 - perła srebrno-biała

perła stalowo-antracytowa

80x80/80x40

80x40

80x40

szary ciemny

granit biały

wapień muszlowy

karbon

granit szary-jasny

wapień dewoński

tytan koralowy

Płyty pojedyncze:
Płyty tarasowe
ARCHITECT

Wymiary [cm]

100x100
100x50
80x80
80x40

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

8
8
5,12
7,68

1,408
1,408
0,9000
1,35

8
8
8
8

tytan szary jasny

Stopnie blokowe
ARCHITECT

COLOR-MIX®

RUSTICAL®

100x50/80x80/80x40

gr. 8 cm

LAMINO

krem

MICROTEC

produkty komplementarne:
zobacz na www.bruk-bet.pl

brąz ziemi

tytan stalowy

100x100
Palisady
NOVATOR
tytan brązowy

LAMINO

®

PERLON®

granit czarny

®

PERLON®

LAMINO

®

PERLON®

grubość 8 cm, 10 cm

Novator® solo

Typy nawierzchni:

90x90/90x60/90x30/60x30 cm
RUSTICAL®

LAMINO

®

PERLON®

TERAZZO®

LAMINO

®

PERLON®

METALIC COLOR

90x90/90x60

90x90/90x60

60x30

dioryt szary jasny

dioryt szary jasny

perła srebrno-stalowa

90x90/90x60/60x30

90x90/90x60/60x30

LAMINO

®

PERLON®

perła stalowo-srebrna
granit biały

granit biały

90x90/60x30

90x90/60x30

Novator Solo 90x90 - granit biały

COLOR-MIX®
granit szary jasny

granit szary jasny

90x30

granit czarny

granit czarny

pastelowa harmonia

90x60/60x30

90x60/60x30

wapień szary

Płyty pojedyncze:

granodioryt

granodioryt

90x60/90x30

90x60/90x30
wapień stalowy

gr. 8 cm
Wymiary [cm]

90x90
90x60
60x30

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

6,48
8,64
8,64

1,141
1,520
1,52

8
8
8

produkty komplementarne:
zobacz na www.bruk-bet.pl

dioryt stalowy

dioryt stalowy

90x30

90x30

dioryt szary

dioryt szary

dioryt kremowy

dioryt kremowy

Płyty tarasowe
ARCHITECT

gr. 10 cm
Stopnie blokowe
Wymiary [cm]

90x30

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

7,56

1,664

7

ARCHITECT

Palisady
NOVATOR

LAMINO

®

PERLON®

Novator® piano

grubość 8 cm
Gładkie powierzchnie w tonacjach szarości i beżu, geometryczne kształty
w postaci ponadczasowych kwadratów

Formaty [cm]:

i prostokątów oraz regularna siatka
spoin

Novator®

podkreślą

Piano

dodatkowo

minimalistyczną aranżację

przydomowego podjazdu i nawierzchni
w przestrzeni miejskiej.

60x30

45x30

30x30

Novator Piano - wapień muszlowy

Typy nawierzchni:

color-mix®

microtec

color

wapień muszlowy

tytan biały

grafit

wapień dewoński

tytan stalowy

color-mix®
zestaw kostek

tytan koralowy

produkty komplementarne:
zobacz na www.bruk-bet.pl

gr. 8 cm

wapień muszlowy

tytan szary jasny

wapień dewoński

tytan biało-kremowy

Płyty tarasowe
ARCHITECT

Wymiary [cm]

szt./warstwa

60x30

3

45x30

2

30x30

3

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

Stopnie blokowe
8,64

1,52

8

ARCHITECT
wapień biało-szary
Palisady
NOVATOR

grubość 8 cm, 10 cm

Novator® parkiet

Novator® Parkiet to proste podłużne
formaty oraz wyjątkowa kolorystyka
w perłowych wykończeniach metalic-color.

Formaty [cm]:

Smukłe, prostokątne elementy przypominające klepki parkietowe układa się
rzędowo, wyraźnie zaznaczając spoiny
między poszczególnymi elementami.
Powstałe w ten sposób kompozycje
cechuje ład i harmonia, tak charakterystyczne

dla

nowoczesnego

68x18

53x18

stylu

w architekturze. Swoje zastosowanie
kostka Novator® Parkiet znajdzie zarówno na przydomowych podjazdach, jak

53x12

38x12

30x12

i w przestrzeni miejskiej, dopuszczającej
umiarkowanym ruchu samochodów osobowych.

Typy nawierzchni:

Novator Parkiet - szary ciemny

color-max

produkty komplementarne:
zobacz na www.bruk-bet.pl

gr. 8 cm

gr. 10 cm

Płyty tarasowe
ARCHITECT

Wymiary [cm]

68x18
53x18
53x12
38x12
30x12

szt./warstwa

3
3
3
3
3

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

gr. 8

gr. 10

gr. 8

gr. 10

gr. 8

gr. 10

8,64

7,56

1,52

1,664

8

7

Stopnie blokowe
ARCHITECT

Palisady
NOVATOR

®

PERLON®

METALIC COLOR

LAMINO

®

PERLON®

color-mix®

szary jasny

perła srebrno-stalowa

wapień stalowy

szary ciemny

perła stalowa

wapień szary

karbon

zestaw kostek

LAMINO

LAMINO

®

PERLON®

grubość 8 cm

ROMALIT®

Niezwykle

starannie

skomponowana

kolekcja Romalit® to szereg możliwości
aranżacyjnych dla podjazdów i często

Formaty [cm]:

uczęszczanych traktów wokół domu.
Płyty grubości 8 cm to zestaw czterech
zróżnicowanych wymiarowo modularnych
płyt umożliwiający przepiękne ułożenia romańskie oraz rzędowe. Modułem
podstawowym jest wymiar 22,5 cm. To
połączenie tradycji z nowoczesnością.

67,5x45

45x45

45x22,5

22,5x22,5

Płyty posiadają delikatne struktury nawiązujące do płomieniowania płyt granitowych, bezfazowe krawędzie i zazębienia
charakterystyczne dla systemu Novator®.
Optyka, nawiązująca do kostek Symfonia®,
w znacznie powiększonej skali, daje
nieprzeciętny efekt wielkowymiarowych,

Typy nawierzchni:

precyzyjnie ułożonych płyt - symetrię.
W kolorach wapień szary i pastelowa

Romalit - wapień muszlowy

harmonia płyty występują z fazą.

zestaw kostek

produkty komplementarne:
zobacz na www.bruk-bet.pl

gr. 8 cm

Płyty tarasowe
ARCHITECT

Wymiary [cm]

67,5x45
45x45
45x22,5
22,5x22,5

szt./warstwa

1
2
2
2

Ilość na palecie
[m2]

Waga palety
[t]

Ilość warstw na
palecie

8,08

1,425

8

Stopnie blokowe
ARCHITECT

Palisady
NOVATOR

color-mix®

struktura płomieniowana

LAMINO

®

PERLON®

color-mix®

struktura płomieniowana z fazą

wapień muszlowy

wapień szary

wapień dewoński

pastelowa harmonia

LAMINO

®

PERLON®

Zobacz również:

Płyty tarasowe ROMANTICA®

BRUK-BET® Sp. z o.o.
Nieciecza 199
33-240 Żabno
e-mail:
biuro@bruk-bet.pl
Infolinia:
801 209 047
Płyty tarasowe PROFIT

www.bruk-bet.pl
Płyty tarasowe DESKA OGRODOWA

