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VESTONE – to nowa marka firmy 

BUDOKRUSZ – jednego z czołowych 

krajowych producentów betonu. 

Produkty z linii VESTONE dedykowane 

są do aranżacji przestrzeni 

publicznych i prywatnych.  

Szeroka gama dostępnych formatów 

i barw pozwala spełnić potrzeby 

najbardziej wymagających klientów.

BUDOKRUSZ od 1990 roku działa i stabilnie się rozwija  

w sektorze budowlanym. Główne obszary działania to beton 

towarowy oraz produkty nawierzchniowe.  

Siła firmy leży w ludziach dla niej pracujących, pracownikach, 

dostawcach i dystrybutorach. Kapitał przedsiębiorstwa  

jest w 100% polski, własne kopalnie kruszyw,  

dobra kadra zarządzająca i zespół to elementy,  

które sprawiają, że przedsiębiorstwo konsekwentnie się  

rozwija, poszerzając asortyment oraz obszar działania.

www.vestone.pl www.budokrusz.pl
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UNIKALNY SYSTEM WCS  
– WATERPROOF COATING SYSTEM

Produkty VESTONE z linii AVANGARDE, ONE COLOR, COLORATTO oraz SOFT ANTIC posiadają powłokę 

Waterproof Coating System. To unikalna technologia polegająca na zastosowaniu podczas produkcji 

domieszek hydrofobizujących.  Zastosowanie specjalistycznych domieszek ogranicza do minimum  

nasiąkliwość produktów, co przekłada się na większą odporność na zabrudzenia oraz zmniejszenie  

występowania wykwitów wapiennych.

Dodatkowe zalety produktów

• intensywny, żywy kolor produktów,

• ograniczenie występowania wykwitów wapiennych,

• wysoka odporność na czynniki zewnętrzne – wodę, sól i niską temperaturę,

TECHNOLOGIA
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Jest to rozwiązanie polegające na specjalnym przygotowaniu mieszanki betonowej,  
po zastosowaniu której zostaje zredukowana naturalna tendencja produktów betonowych 
do wchłaniania wilgoci czy z opadów atmosferycznych czy z gruntu. Wierzchnia warstwa 
jest chroniona, produkt "oddycha" i ma zwiększoną odporność na działanie mrozu i soli. 
Hydrofobizacja działa również na wyraźną redukcję wykwitów wapiennych.

Waterproof Coating System
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POWIERZCHNIA

ONE COLOR to powierzchnie wykonane z surowego betonu, z zastosowaniem barwnika.  

Surowa elegancja i prostota barwy dobrze komponuje się z produktami z nawierzchniami uszlachetnionymi 

w innych procesach.

POWIERZCHNIA | ONE COLOR

Powierzchnia AVANGARDE powstaje w procesie wypłukiwania z wierzchniej warstwy drobin betonu 

i eksponowaniu  ziaren grysu.  Charakterystyczną cechą jest połysk, widoczny w promieniach słońca, 

w zależności od zastosowanych kamieni szlachetnych.

POWIERZCHNIA | AVANGARDE

COLORATTO to proces zabarwiania wierzchniej warstwy produktu, dzięki któremu uzyskuje się 

nierównomiernie i o różnej mocy natężenia rozłożoną barwę. 

POWIERZCHNIA | COLORATTO

SOFT ANTIC to zamierzony zabieg stylizowania kostki na starszą. Efekt vintage uzyskuje się w procesie 

obijania kostek. Powstają produkty z nieregularnymi odpryskami i przetarciami barw.

POWIERZCHNIA | SOFT ANTIC
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Pyty tarasowe i kostki dekoracyjne VESTONE dostępne są w czterech rodzajach powierzchni. 
Różnorodne faktury, niebanalne barwy i odcienie dają nieograniczone możliwości aranżacji 
przestrzeni. Dzięki temu każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. 

Nieograniczone możliwości aranżacji 

POWIERZCHNIE od lewej: AVANGARDE, COLORATTO, SOFT ANTIC, ONE COLOR

nowa ksiega.indb   9 09.05.2018   18:02:07



10 OFERTA 2018

Gwarantujemy wysoką jakość wszystkich naszych produktów i ich zgodność  

z obowiązującymi normami. Na wszystkie nasze wyroby z nawierzchniami AVANGARDE, 

COLORATTO, ONE COLOR oraz SOFT ANTIC udzielamy 5-letniej gwarancji.

W trakcie pakowania kostek i płyt na palety, między warstwy wsypujemy specjalny granulat, 

który zabezpiecza produkty przed porysowaniem podczas transportu.  

Każda paleta dodatkowo jest zabezpieczona z góry folią ochronną, zaś całość jest spięta 

taśmą. Tak kompleksowe zabezpieczenie, minimalizuje ryzyko uszkodzenia wyrobów  

podczas ich transportu.

GWARANCJA JAKOŚCI

BEZPIECZNA DOSTAWA
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Nierównomiernie rozłożona barwa o różnym natężeniu  
to cechy charakterystyczne i unikatowe dla produktów uszlachetnionych COLORATTO.

Niepowtarzalne kolory

COLORATTO
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2018 | KATALOG PRODUKTÓW

www.vestone.pl

W czasie ciepłych dni taras jest  
nieocenionym miejscem dla chwili relaksu  

i wytchnienia. Trudno wyobrazić sobie idealny dom  
bez pięknie zaaranżowanej przestrzeni,  

gdzie możemy nie tylko wypoczywać, lecz także spotykać się 
i biesiadować z rodziną i przyjaciółmi.

Taras – miejsce szczególne!

PŁYTY DEKORACYJNE

FERRARA® LAMEZIA®ASTURIA®MINO®DESIO®
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PŁYTY DEKORACYJNE
Wymiary: 40 x 40 cm | grubość: 4 cm

Powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO 

Mino®

Szlachetne płyty tarasowe Mino, to eleganckie elementy wykończenia zarówno patio,  

jak i ścieżek wokół domu i w ogrodzie. Klasyczna forma, regularny kształt i bogactwo dostępnych 

barw sprawiają, że produkt łatwo komponować z kostkami brukowymi czy płytami,  

tworząc wyszukane i wysmakowane kompozycje. Produkt z klasą i charakterem,  

stworzony dla osób ceniących piękno i prostotę w klasycznym jak i nowoczesnym wydaniu.
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Ponadczasowy styl – klasyczna elegancja i prostota  

– te płyty nigdy nie wyjdą z mody!

Płyta dekoracyjna: MINO® | kolor: ONYX
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MINO® |POWIERZCHNIE AVANGARDE

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: MINO® | kolor: AGAT
Wymiary: 40 x 40 cm  
Grubość: 4 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1380 kg 

Ilość na palecie: 96 szt. 
Ilość na palecie: 15,36 m2

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: MINO® | kolor: TOPAZ
Wymiary: 40 x 40 cm  
Grubość: 4 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1380 kg 

Ilość na palecie: 96 szt. 
Ilość na palecie: 15,36 m2

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: MINO® | kolor: JASPIS
Wymiary: 40 x 40 cm  
Grubość: 4 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1380 kg 

Ilość na palecie: 96 szt. 
Ilość na palecie: 15,36 m2

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: MINO® | kolor: ONYX
Wymiary: 40 x 40 cm  
Grubość: 4 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1380 kg 

Ilość na palecie: 96 szt. 
Ilość na palecie: 15,36 m2

Doskonała równowaga i balans 
pomiędzy prostotą a awangardą

Pyta tarasowa Mino® to sposób, aby zbliżyć się  

do naturalnego piękna. Płukana powierzchnia 

z elementami kruszyw, w promieniach słońca nabiera 

blasku i subtelnie przypomina naturalny granit.  

Ta faktura powierzchni, choć wymagająca w pielęgnacji, 

dodaje blasku aranżowanej przestrzeni.

Płyta dekoracyjna: MINO® | kolor: JASPIS
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MINO® | PŁYTA DEKORACYJNA

AVANGarde

Nowoczesna technologia płukania i wykorzystanie kamiennych drobin dają efekt 
naturalnej ziarnistej faktury przypominającej granit. Tradycyjny kształt płyt dopełniony  
stonowaną kolorystyką tworzy klasyczną powierzchnię.  
Oprócz walorów estetycznych zapewnia funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Balans i harmonia z naturą 

Płyty dekoracyjne: MINO® | kolory od lewej: AGAT, TOPAZ, JASPIS, ONYX
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Coloratto – wyjątkowy sposób barwienia powierzchni charakteryzujący się różnorodnym 
natężeniem koloru na wierzchniej warstwie płyty.  Nierównomierna intensywność barwy 
doskonale komponuje się z elewacjami i meblami ogrodowymi, tworząc ciekawą i oryginalną 
atmosferę.

Coloratto – unikalne połączenie barw

COLORATTO

Płyty dekoracyjne: MINO® | kolory od lewej:  PASTELOWY, ANTRACYTOWY, KASZTANOWY, MARENGO
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MINO® | PŁYTA DEKORACYJNA

Płyta dekoracyjna: MINO® | kolor: PASTELOWY

Powierzchnia COLORATTO   
Płyta tarasowa: MINO® | kolor: ANTRACYTOWY
Wymiary: 40 x 40 cm  
Grubość: 4 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1380 kg 

Ilość na palecie: 96 szt.
Ilość na palecie: 15,36 m2

Powierzchnia COLORATTO   
Płyta tarasowa: MINO® | kolor: PASTELOWY
Wymiary: 40 x 40 cm  
Grubość: 4 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1380 kg 

Ilość na palecie: 96 szt.
Ilość na palecie: 15,36 m2

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: MINO® | kolor: MARENGO
Wymiary: 40 x 40 cm  
Grubość: 4 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1380 kg 

Ilość na palecie: 96 szt.
Ilość na palecie: 15,36 m2

Powierzchnia COLORATTO   
Płyta tarasowa: MINO® | kolor: KASZTANOWY
Wymiary: 40 x 40 cm  
Grubość: 4 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1380 kg 

Ilość na palecie: 96 szt.
Ilość na palecie: 15,36 m2

MINO® |POWIERZCHNIE COLORATTO

Tradycyjny kształt

Tradycyjne, kwadratowe kształty płyt nadają  

zaprojektowanej powierzchni subtelnej elegancji.  

Barwy płyt nawiązują do naturalnej kolorystyki ziemi  

i przywołują niepowtarzalną atmosferę harmonii z naturą.
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PŁYTA DEKORACYJNA

Płyty tarasowe Desio® nadają przestrzeni elegancji. Dostępne w trzech rodzajach 

powierzchni i wielu kolorach, pozwalają wykreować miejsca przytulne, spokojne 

i po prostu bardzo ładne. Minimalizm prostokątnej formy oraz dobór kolorów 

wyciszają miejsce zapewniając wypoczynek i relaks.

Wymiary: 60 x 30 cm | grubość: 5 cm

Powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO, ONE COLOR 

Desio®

01_VESTONE_katalog A4.indd   20 10.05.2018   10:12:08



Finezja, nowoczesność i funkcjonalność w jednym.  

Idealne dla osób poszukujących modnych i jednocześnie 

eleganckich rozwiązań.

Płyta dekoracyjna: DESIO® | kolor: PASTELOWY
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AVANGarde
Geometryczne kształty połączone  
ze stonowaną kolorystyką  
i walorami użytkowymi 
spowodowały powodzenie kostki 
Desio® wśród klientów.

DESIO® | POWIERZCHNIE AVANGARDE

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: ONYX

Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,80 m2

Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,80 m2

Powierzchnia AVANGARDE 
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: TOPAZ

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: AGAT
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,80 m2

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: JASPIS
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,80 m2

Płyty dekoracyjne: DESIO® | kolory  

od lewej: AGAT, TOPAZ, JASPIS, ONYX
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Powierzchnia ONE COLOR  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: JAŚMINOWY
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,80 m2

Powierzchnia ONE COLOR  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: KOBALTOWY
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,80 m2

DESIO® |POWIERZCHNIE ONE COLOR

Wyrafinowany minimalizm  
kształtu i barwy! 

Jednolity kolor, gładka lśniąca powierzchnia  
– zawsze eleganckie i na czasie.

Płyty dekoracyjne: DESIO® | kolory  

od lewej: JAŚMINOWY, KOBALTOWY
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Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: PASTELOWY
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,8 m2

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: MARENGO
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,8 m2

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: ANTRACYTOWY
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,8 m2

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: MUSZELKOWY
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,8 m2

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: DESIO® | kolor: KASZTANOWY
Wymiary: 60 x 30 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1260 kg 

Ilość na palecie: 60 szt.
Ilość na palecie 10,8 m2

DESIO® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Płyta dekoracyjna: DESIO® | kolor: PASTELOWY
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Ten sposób barwienia powierzchni nadaje 
każdej aranżacji indywidualny wygląd. 
Melanż kolorystyczny to łatwa do 
utrzymania powierzchnia.

COLORATTO

Płyty dekoracyjne: DESIO® | kolory od lewej:  
PASTELOWY, ANTRACYTOWY,  
KASZTANOWY, MUSZELKOWY, MARENGO
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Bogata paleta barw i formatów płyt tarasowych Ferrara® daje niemalże 

nieograniczone możliwości stworzenia indywidualnego projektu tarasu,  

ścieżki czy alei prowadzącej do domu. W zależności  od wybranej barwy i faktury 

powierzchni można stworzyć nowoczesną, industrialną lub rustykalną aranżację. 

Wymiary (kombiforma):  

 60 x 40 cm  

Wymiary: 40 x 40 cm  

Wymiary: 40 x 20 cm  

Wymiary: 20 x 20 cm

Grubość: 5 cm 

Powierzchnie: COLORATTO, ONE COLOR, SOFT ANTIC.

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie.  

Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

PŁYTY DEKORACYJNE

Ferrara®
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Przy użyciu płyt Ferrara® wyobraźnia pozwoli  

na stworzenie tarasu marzeń. Skomponujmy mozaikę  

dopasowaną do elewacji budynku, wykorzystajmy  

bogatą kolorystykę i różnorodność kształtów.

Płyta dekoracyjna: FERRARA® | kolor: MUSZELKOWY
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Powierzchnia COLORATTO  
Płyty:  FERRARA® | kolor: PASTELOWY
Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Powierzchnia COLORATTO  
Płyty:  FERRARA® | kolor: MARENGO

Powierzchnia COLORATTO  
Płyty:  FERRARA® | kolor: MUSZELKOWY

FERRARA® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Powierzchnia COLORATTO  
Płyty:  FERRARA® | kolor: KASZTANOWY

Pastele Coloratto 
– odważnie i minimalistycznie

Unikalna i nowoczesna forma, wyjątkowo prezentuje się  

w naturalnych pastelowych barwach. 

Ciekawa faktura w ciepłym kolorze uspokaja układ form  

geometrycznych płyt Ferrara®, tworząc niepowtarzalny wzór. 

Płyty dekoracyjne: FERRARA® | kolor: PASTELOWY
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FERRARA® | PŁYTA DEKORACYJNA

COLORATTO

Melanż kolorów, ciekawa faktura  
i funkcjonalność to cechy płyt Ferrara®.

Ferrara® nada oryginalnego charakteru każdej przestrzeni. Mieniąca się odcieniami  
płyta ozdobi każdy taras lub patio. Sprawi, że cała aranżacja przestrzeni nabierze 
lekkości i elegancji. Jest to odważny, ale i sprawdzony sposób na nadanie  
niezwykłego charakteru posesji w hiszpańskim stylu. 

Płyty dekoracyjne: FERRARA® | kolory od lewej: PASTELOWY, MARENGO, KASZTANOWY, MUSZELKOWY
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Powierzchnia ONE COLOR  
Płyty: FERRARA® | kolor: JAŚMINOWY

FERRARA® | POWIERZCHNIE ONE COLOR

Powierzchnia ONE COLOR  
Płyty: FERRARA® | kolor: KOBALTOWY

Aby nieco uspokoić przepych form, jaki dają płyty Ferrara® proponujemy  
wersję One Color. Jednolity kolor (jaśminowy lub kobaltowy) i naturalna faktura betonu 
dodadzą aranżacji elegancji i niepowtarzalnego stylu.

Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Płyty dekoracyjne: FERRARA® | kolory od lewej: JAŚMINOWY, KOBALTOWY
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Powierzchnia SOFT ANTIC  
Płyty:  FERRARA® | kolor: PASTELOWY
Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg 
Ilość na palecie: 9,60 m2

Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Wymiary (kombiforma): 
60x40 / 40x40 / 40x20 / 20x20 cm 
Grubość: 5 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1190 kg  
Ilość na palecie: 9,60 m2

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Płyty:  FERRARA® | kolor: MARENGO

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Płyty:  FERRARA® | kolor: ANTRACYTOWY

FERRARA® | POWIERZCHNIE SOFT ANTIC

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Płyty: FERRARA® | kolor: KASZTANOWY

Aby uzyskać fakturę, której 
powierzchnia ma niepowtarzalny, 
antycznie wyglądający, celowo 
postarzany charakter, produkty 
są poddawane procesowi 
obijania. Nierównomierne boki 
i przerysowania na powierzchni  
są zabiegiem celowym  
nadającym ów styl.

Płyty dekoracyjne: FERRARA® | kolory  

od lewej: PASTELOWY,MARENGO, 
KASZTANOWY, ANTRACYTOWY

nowa ksiega.indb   31 09.05.2018   18:09:37



32 OFERTA 2018

Wymiary: 50 x 50 cm | grubość: 5 cm

Powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO, ONE COLOR 

PŁYTA DEKORACYJNA

Duży kwadrat daje możliwość tworzenia nowoczesnych, rozległych powierzchni.  

Jednak szeroka gama dostępnych rodzajów nawierzchni i barw pozwala ów wygodny format 

zastosować wokół budynków o różnej architekturze.

Płyty tarasowe ASTURIA® są dla tych co lubią przestrzeń.

Asturia®
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Miliony powodów, aby wybrać tę jedyną!  

Płyta tarasowa Asturia®  – piękno objawia się w prostocie. 

Płyty dekoracyjne: ASTURIA® | kolor: TOPAZ
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Powierzchnia ONE COLOR  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: JAŚMINOWY
Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg 
Ilość na palecie: 40 szt.

Powierzchnia ONE COLOR  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: KOBALTOWY
Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg 
Ilość na palecie: 40 szt.

ASTURIA® | POWIERZCHNIE ONE COLOR

Płaszczyzna płyt tarasowych Asturia® doskonałe prezentuje się w jednolitych  
kolorach jaśminu i kobaltu. Gładka faktura płyt i spójność barw pozwala uzyskać  
niepowtarzalne i ponadczasowe wrażenie symetrii. 

Płyty dekoracyjne: ASTURIA® | kolory od lewej: JAŚMINOWY, KOBALTOWY
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Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: AGAT
Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg 
Ilość na palecie: 40 szt.

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: JASPIS

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: ONYX

Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg 
Ilość na palecie: 40 szt.

Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg 
Ilość na palecie: 40 szt.

ASTURIA® | POWIERZCHNIE AVANGARDE

Powierzchnia AVANGARDE  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: TOPAZ
Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg 
Ilość na palecie: 40 szt.

Duża powierzchnia, duże możliwości 
– połączenie barw AVANGARDE

Płyta Asturia® w wersji AVANGARDE daje wiele  

możliwości zastosowania. Jedną z nich jest połączenie 

wszystkich czterech odcieni, tworząc tym samym  

niezwykle interesujący efekt. 
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Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: MUSZELKOWY
Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg
Ilość na palecie: 40 szt.

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: MARENGO
Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg 
Ilość na palecie: 40 szt.

Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg
Ilość na palecie: 40 szt.

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: KASZTANOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: ASTURIA® | kolor: PASTELOWY

ASTURIA® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Asturia® to wyjątkowa propozycja, 
aby tworzyć własną przestrzeń. 

Wyjątkowość płyty tarasowej Asturia® polega  

na maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni.  

Swoboda układania płyt pozwala tworzyć różne, 

unikalne kompozycje i bardzo wygodne, szerokie aleje 

lub rozłożyste tarasy.

Wymiary: 50 x 50 cm  
Grubość: 5 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety: ≈1260 kg 
Ilość na palecie: 40 szt.

Płyta dekoracyjna: ASTURIA® | kolor: MARENGO
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ASTURIA® | PŁYTA DEKORACYJNA 

COLORATTO

Bogactwo kolorów –  nigdy nie prezentowało się tak okazale!

Jak najlepiej zaprezentować wyjątkowość powierzchni Coloratto?  
Najlepiej na okazałej płycie w kształcie kwadratu o wymiarach 50 x 50 cm.  
Duży, kwadrat płyty zwraca uwagę na to co najważniejsze w tej unikalnie  
barwionej powierzchni.

Płyty dekoracyjne: ASTURIA® | kolory od lewej: PASTELOWY, MARENGO, KASZTANOWY, MUSZELKOWY

nowa ksiega.indb   37 09.05.2018   18:10:48



38 OFERTA 2018

PŁYTA DEKORACYJNA

Wielkoformatowa płyta Lamezia® jest idealna do tworzenia prostych, 

geometrycznych kształtów. Rozmiar kwadratu oraz dostępne faktury i kolory 

sprawiają, że jest elementem dekorującym aranżację posesji. Można wybrać 

nawierzchnię o jednolitej barwie lub połączyć z dynamiką nieregularnego 

wybarwienia. Trwałość i elegancja, zamknięte w dużym formacie.

Wymiary: 80 x 80 cm | grubość: 8 cm

Powierzchnie: COLORATTO, ONE COLOR 

 

Lamezia®
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Zachwycające piękno, które wytrzyma  

próbę czasu. Nowoczesna płyta tarasowa  

Lamezia® to ponadczasowe rozwiązanie.

Płyty dekoracyjne: LAMEZIA® | kolor: KOBALTOWY
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Płyta dekoracyjna: LAMEZIA® | kolor: MARENGO

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: LAMEZIA® | kolor: PASTELOWY
Wymiary: 80 x 80 cm  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety ≈960 kg 
Ilość na palecie: 8 szt.

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: LAMEZIA® | kolor: KASZTANOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: LAMEZIA® | kolor: MARENGO

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: LAMEZIA® | kolor: ANTRACYTOWY

Wymiary: 80 x 80 cm  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety ≈960 kg 
Ilość na palecie: 8 szt.

Wymiary: 80 x 80 cm  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety ≈960 kg 
Ilość na palecie: 8 szt.

Wymiary: 80 x 80 cm  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety ≈960 kg 
Ilość na palecie: 8 szt.

LAMEZIA® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Powierzchnia COLORATTO  
Płyta tarasowa: LAMEZIA® | kolor: MUSZELKOWY
Wymiary: 80 x 80 cm  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety ≈960 kg 
Ilość na palecie: 8 szt.
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Powierzchnia ONE COLOR  
Płyta tarasowa: LAMEZIA® | kolor: JAŚMINOWY
Wymiary: 80 x 80 cm  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety ≈960 kg 
Ilość na palecie: 8 szt.

LAMEZIA® | POWIERZCHNIE ONE COLOR

Powierzchnia ONE COLOR  
Płyta tarasowa: LAMEZIA® | kolor: KOBALTOWY
Wymiary: 80 x 80 cm  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: szt. 

Waga palety ≈960 kg 
Ilość na palecie: 8 szt.

Płyty dekoracyjne: LAMEZIA® | kolory  

od lewej: JAŚMINOWY, KOBALTOWY
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2018 | KATALOG PRODUKTÓW

MONTE CARLO®

KOSTKI DEKORACYJNE

WENECJA®

NATIVO®

GRADO®

LARINO®

Bogata oferta kolorów, formatów i rodzajów nawierzchni, pozwala w sposób 
nieograniczony kształtować własną przestrzeń. Unikalne barwienie Coloratto,  

vintage Soft Antic czy jednolite One Color dostępne w wielu bliskich naturze kolorach, 
doskonale komponują się z nowoczesną, tradycyjną i industrialną architekturą. 
Podjazdy, parkingi i ścieżki wokół domu, przemyślane i dobrze zaprojektowane  

są bardzo estetycznym i funkcjonalnym elementem otoczenia. 
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KOSTKI DEKORACYJNE

Monte Carlo®

Monte Carlo® to nowoczesne, duże formaty kostek brukowych, które dają możliwość 

stworzenia własnego luksusowego kawałka przestrzeni. Wąskie prostokąty, dostępne 

w czterech formatach i dwóch rodzajach nawierzchni, każdemu wg potrzeb dają 

możliwość kreowania swojego świata.

Wymiary (kombiforma):  

 60 x 20 cm  

Wymiary: 50 x 20 cm 

Wymiary: 40 x 20 cm 

Wymiary: 30 x 20 cm

Grubość: 8 cm 

Powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO 
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Monte Carlo® to luksus zamknięty w wielu wymiarach  

prostokątów. Synonim dobrego smaku i bogactwa  

prostej formy.

Kostki dekoracyjne: MONTE CARLO® | kolor: TOPAZ
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Wąskie prostokątne elementy to najbardziej modny i zgodny ze 
współczesnymi trendami format. Delikatnie płukana nawierzchnia to 
ponadczasowa klasyka elegancji.

AVANGarde

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostki: MONTE CARLO® | kolor: AGAT

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostki: MONTE CARLO® | kolor: ONYX

MONTE CARLO® | POWIERZCHNIE AVANGARDE

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostki: MONTE CARLO® | kolor: TOPAZ

Wymiary: 60x40 / 50x20 / 40x20 / 30x20 cm.  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1580 kg  
Ilość na palecie: 8,64 m2

Wymiary: 60x40 / 50x20 / 40x20 / 30x20 cm.  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1580 kg  
Ilość na palecie: 8,64 m2

Wymiary: 60x40 / 50x20 / 40x20 / 30x20 cm.  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1580 kg  
Ilość na palecie: 8,64 m2

Kostki dekoracyjne: MONTE CARLO® | 

kolory od lewej: AGAT, ONYX, TOPAZ
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Powierzchnia COLORATTO  
Kostki: MONTE CARLO® | kolor: PASTELOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Kostki: MONTE CARLO® | kolor: MUSZELKOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Kostki: MONTE CARLO® | kolor: MARENGO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostki: MONTE CARLO® | kolor: ANTRACYTOWY

NAZWA® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostki: MONTE CARLO® | kolor: KASZTANOWY

Wymiary: 60x40 / 50x20 / 40x20 / 30x20 cm.  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: m2. 

Waga palety: ≈1580 kg  
Ilość na palecie: 8,64 m2

Wymiary: 60x40 / 50x20 / 40x20 / 30x20 cm.  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1580 kg  
Ilość na palecie: 8,64 m2

Wymiary: 60x40 / 50x20 / 40x20 / 30x20 cm.  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1580 kg  
Ilość na palecie: 8,64 m2

Wymiary: 60x40 / 50x20 / 40x20 / 30x20 cm.  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1580 kg  
Ilość na palecie: 8,64 m2

Wymiary: 60x40 / 50x20 / 40x20 / 30x20 cm.  
Grubość: 8 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1580 kg  
Ilość na palecie: 8,64 m2

Kostki dekoracyjne: MONTE CARLO® | kolory: AGAT
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KOSTKA DEKORACYJNA

Wenecja®

Cztery, wygodne formaty kamieni, kilkanaście kolorów do wyboru dają możliwość 

zaprojektowania bardzo oryginalnej i indywidualnej kompozycji.

Wymiary (kombiforma):  

 30 x 20 cm  

Wymiary: 20 x 20 cm  

Wymiary: 20 x 10 cm  

Wymiary: 10 x 10 cm

Grubość: 6 cm 

Powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO, SOFT ANTIC
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Wenecja, to zestaw kostek o różnych formatach  

z których można kreować przestrzenie o różnym klimacie.  

Ciepłe melanżowe barwy Coloratto nadają śródziemnomorski 

klimat, lekko widoczne kruszywa w wersji Avangarde sprawiają,  

że przestrzeń jest elegancka a surowa stylistyka One Color 

współgra z nowoczesną architekturą.

Kostki dekoracyjne: WENECJA® | kolor: PASTELOWY
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AVANGarde
Regularne formaty kamieni, delikatnie 
płukana powierzchnia AVANGARDE 
dają szerokie możliwości tworzenia 
ciekawych aranżacji. Czysta elegancja.

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: WENECJA® | kolor: AGAT

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: WENECJA® | kolor: TOPAZ

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: WENECJA® | kolor: ONYX

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: WENECJA® | kolor: JASPIS

WENECJA® | POWIERZCHNIE AVANGARDE

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Kostki dekoracyjne: WENECJA® | kolory  

od lewej: AGAT, TOPAZ, JASPIS, ONYX
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Kostki: WENECJA® | kolor: MARENGO, ANTRACYTOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: WENECJA® | kolor: PASTELOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: WENECJA® | kolor: MARENGO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: WENECJA® | kolor: ANTRACYTOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: WENECJA® | kolor: MUSZELKOWY

WENECJA® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: WENECJA® | kolor: KASZTANOWY

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2
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Powierzchnia SOFT ANTIC  
Płyta tarasowa: WENECJA® | kolor: PASTELOWY

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Kostka: WENECJA® | kolor: ANTRACYTOWY

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Kostka: WENECJA® | kolor: MARENGO

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Kostka: WENECJA® | kolor: MUSZELKOWY

WENECJA® | POWIERZCHNIE SOFT ANTIC

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Płyta tarasowa: WENECJA® | kolor: KASZTANOWY

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Wymiary: 30x20 / 20x20 / 20x10 / 10x10 cm 
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,80 m2

Rozwiązanie dla poszukujących  
efektownych rozwiązań 

Wenecja® to propozycja dla tych, którzy marzą  

o efektownym podjeździe lub tarasie.  

Zróżnicowane wielkości i różnorodna kolorystyka  

znakomicie wpasowują się zarówno w aranżacje  

o klasycznej formie, jak i nowoczesnej stylistyce.
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Nowoczesny, praktyczny format 
w połączeniu z delikatnie postarzaną 
fakturą sprawiają, że kostka dekoracyjna 
Wenecja® doskonale łączy się z budynkami 
współczesnymi jak i w stylu rustykalnym.

Kostki: WENECJA® | kolory od lewej: 
PASTELOWY, MARENGO, KASZTANOWY, 
MUSZELKOWY, ANTRACYTOWY
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Nativo®

KOSTKA DEKORACYJNA

Nieregularny kształt bruku, bogactwo barw i rodzajów powierzchni to możliwość 

stworzenia własnego, unikalnego projektu wokół domu.

Wymiary: 21,5 x 20,5 x 16 cm  

W 17,5 x 16,5 x 16 cm

 13,5 x 12,5 x 16 cm

   9,5 x 8,5 x 16 cm

Grubość: 6 cm 

Powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO, SOFT ANTIC
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Nativo to komplet dekoracyjnych kostek o nieregularnych 

kształtach, pozwalających kreować dynamiczne i wzorzyste 

ścieżki i alejki. Bogactwo dostępnych faktur i barw pozwala 

idealnie dobrać je do architektury otoczenia.

Kostki dekoracyjne: NATIVO® | kolor: MARENGO
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Kostki: NATIVO® | kolor: KASZTANOWY

NATIVO® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: NATIVO® | kolor: MARENGO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: NATIVO® | kolor: MUSZELKOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: NATIVO® | kolor: KASZTANOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: NATIVO® | kolor: PASTELOWY

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka:NATIVO® | kolor: ANTRACYTOWY
Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2
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NATIVO® | KOSTKA DEKORACYJNA

Trapezowe kostki Nativo® dostępne  
w unikalnym wybarwieniu Coloratto  
pozwalają tworzyć bardzo ciekawe aranżacje.

COLORATTO

Kostki dekoracyjne: NATIVO® | kolory od lewej:  
PASTELOWY, MUSZELKOWY, MARENGO, 
KASZTANOWY, ANTRACYTOWY
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AVANGarde
Dzięki swojej uniwersalności,  
kostka dekoracyjna Nativo® 
doskonale komponuje się ze 
wszystkimi naturalnymi elementami 
wystroju, eksponując je subtelnie  
i z urokiem. To kostka, która 
znajdzie szczególne miejsce  
w pięknych ogrodach, parkach  
i na nietypowych tarasach. 

Kostki dekoracyjne: NATIVO® | kolory  

od lewej: AGAT, TOPAZ, JASPIS, ONYX

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: NATIVO® | kolor: AGAT

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: NATIVO® | kolor: TOPAZ

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: NATIVO® | kolor: ONYX

NATIVO® | POWIERZCHNIE AVANGARDE

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: NATIVO® | kolor: JASPIS

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2
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Nieregularne krawędzie, postarzana 
powierzchnia oraz odcienie bliskie 
ziemi pozwalają na wyczarowanie 
kompozycji idealnie współgrającej 
z otoczeniem. To doskonała 
propozycja dla tych, którzy 
cenią sobie szlachetną prostotę 
i naturalność, a równocześnie pragną 
nadać ważnym dla siebie miejscom 
odrobinę przytulności i ciepła.

Kostki dekoracyjne: NATIVO® | kolory  

od lewej: PASTELOWY, MUSZELKOWY, 
MARENGO, KASZTANOWY

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Kostka: NATIVO® | kolor: PASTELOWY

Powierzchnia SOFT ANTIC   
Kostka: NATIVO® | kolor: MUSZELKOWY

Powierzchnia SOFT ANTIC   
Kostka: NATIVO® | kolor: MARENGO

NATIVO® | POWIERZCHNIE SOFT ANTIC

Powierzchnia SOFT ANTIC   
Kostka: NATIVO® | kolor: KASZTANOWY

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2

Wymiary: 21,5x20,5x16 / 17,5x16,5x16 
13,5x12,5x16 / 9,5x8,5x16 cm
Grubość: 6 cm 

Jednostka miary: m2 
Waga palety: ≈1500 kg  
Ilość na palecie: 10,70 m2
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Grado®

KOSTKA DEKORACYJNA

Kostki trapezowe Grado® dostępne są w pięciu zróżnicowanych rozmiarach.  

Dzięki temu możliwa jest swoboda kompozycyjna oraz ciekawa aranżacja każdej 

powierzchni. Bliskie naturze kolory doskonale komponują się z elewacją i zielenią ogrodu.

Wymiary (kombiforma):  

 11,0 x 9,3 x 6 cm

 10,0 x 8,3 x 6 cm

 9,0 x 7,3 x 6 cm

 8,0 x 6,4 x 6 cm

 7,0 x 5,3 x 6 cm

Grubość: 6 cm 

Powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO, SOFT ANTIC 
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Grado® to zestaw małych dekoracyjnych kostek  o nieregularnych 

kształtach. Te małe kamienie dostępne w nierównomiernym 

zabarwieniu Coloratto, szlachetnym płukaniu Avangarde i surowym 

One Color pozwalają na aranżację w różnorodnym otoczeniu.

Kostki dekoracyjne: GRADO® | kolory: AGAT, ONYX
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Kostki: GRADO® | kolor: PASTELOWY, MARENGO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: GRADO® | kolor: PASTELOWY

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: GRADO® | kolor: MARENGO

Powierzchnia COLORATTO   
Kostka: GRADO® | kolor: MUSZELKOWY

GRADO® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Powierzchnia COLORATTO   
Kostka: GRADO® | kolor: KASZTANOWY

Powierzchnia COLORATTO   
Kostka: GRADO® | kolor: ANTRACYTOWY

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2
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GRADO® | KOSTKA DEKORACYJNA 

Unikalna powierzchnia Coloratto w połączeniu z drobnymi, trapezowymi 
elementami kostki dekoracyjnej Grado® pozwala na tworzenie fantazyjnych 
wzorów i krętych alejek romantycznych ogrodów i parków. To prawdziwy mariaż 
niecodziennych kształtów z niespotykaną gamą barw.

Niewielkie elementy, wielkie możliwości! 

COLORATTO

Kostki: GRADO® | kolory od lewej: PASTELOWY, MARENGO, KASZTANOWY, MUSZELKOWY
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AVANGarde
Cztery naturalne odcienie kostki 
Grado® dają stwarzają możliwość 
tworzenia ciekawych kompozycji 
współgrających z naturalnym 
otoczeniem. Płukana powierzchnia 
z naturalnymi ziarnami kruszyw 
przypomina naturalny granit, 
z którym również doskonale się 
komponuje.

Kostki dekoracyjne: GRADO® | kolory  

od lewej: AGAT, TOPAZ, JASPIS, ONYX

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: GRADO® | kolor: AGAT

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: GRADO® | kolor: ONYX

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: GRADO® | kolor: JASPIS

GRADO® | POWIERZCHNIE AVANGARDE

Powierzchnia AVANGARDE  
Kostka: GRADO® | kolor: TOPAZ

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2
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GRADO® | KOSTKA DEKORACYJNA

Kostki dekoracyjne: GRADO® | kolory  

od lewej: PASTELOWY, MARENGO, 
KASZTANOWY, ANTRACYTOWY

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Kostka: GRADO® | kolor: PASTELOWY

Powierzchnia SOFT ANTIC
Kostka: GRADO® | kolor: KASZTANOWY

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Kostka: GRADO® | kolor: ANTRACYTOWY

GRADO® | POWIERZCHNIE SOFT ANTIC

Powierzchnia SOFT ANTIC  
Kostka: GRADO® | kolor: MARENGO
Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Wymiary: 11,0x9,3x6 / 10,0x8,3x6 / 9,0x7,3x6  
8,0x6,4x6 / 7,0 x 5,3 x 6 cm. Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1290 kg  
Ilość na palecie: 9,80 m2

Kostka Grado® z powierzchnią 
postarzaną to propozycja dla osób, 
które cenią klasyczne rozwiązania  
i piękno. Rustykalna faktura 
powierzchni, dostępna w czterech 
naturalnych barwach daje możliwość 
tworzenia unikatowych i gustownych 
aranżacji.

nowa ksiega.indb   65 09.05.2018   18:41:05



66 OFERTA 2018

KOSTKA DEKORACYJNA

Larino®

Larino® klasyczna kostka brukowa o delikatnie zaokrąglonych rogach, doskonale 

sprawdza się na chodnikach, alejkach parkowych i ścieżkach ogrodowych. 

Dostępna w melanżowych odcieniach beżu pięknie komponuje się z zielenią.

Wymiary (kombiforma):  

 18 x 12 cm  

 12 x 12 cm  

 12 x 9 cm 

Grubość: 6 cm 

Powierzchnie: COLORATTO
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Ponadczasowe kostki ozdobne Larino® dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych. 
Naturalne barwy kasztanu i pasteli skutecznie ocieplą każdą przestrzeń.  
Kostki dekoracyjne Larino® na każdym kroku zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością.

COLORATTO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: LARINO® | kolor: PASTELOWY

LARINO® | POWIERZCHNIE COLORATTO

Powierzchnia COLORATTO  
Kostka: LARINO® | kolor: KASZTANOWY

Wymiary: 18x12 / 12x12 / 12x9  
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1520 kg  
Ilość na palecie: 11,40 m2

Wymiary: 18x12 / 12x12 / 12x9  
Grubość: 6 cm 
Jednostka miary: m2 

Waga palety: ≈1520 kg  
Ilość na palecie: 11,40 m2

Kostki: LARINO® | kolory od lewej: PASTELOWY, KASZTANOWY
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2018 | KATALOG PRODUKTÓW2018 | KATALOG PRODUKTÓW

www.vestone.pl

Przestrzeń wokół posesji to nie tylko zadbane chodniki, 
podjazdy czy idealnie przystrzyżona trawa.  

Niezwykle ważne są detale, którymi można zakończyć 
poszczególne strefy komunikacyjne czy też udekorować 

ogród lub stworzyć klomby przed domem.

Detal ma znaczenie dla całości aranżacji.

Przestrzeń doskonale 
uporządkowana

PRODUKTY CLASSIC
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Palisady, krawężniki dekoracyjne, 
stopień schodowy

KRAWĘŻNIK DEKORACYJNY CENTO®

Wymiary (kombiforma):

 12,5 x 10 cm

 10 x 7,7 x 12,5 cm 

 10 x 7,5 x 12,5 cm

Wysokość: 25 cm

Powierzchnia: COLORATTO

OBRZEŻE PALISADOWE GŁADKIE
Wymiary: 50 x 28 cm

Grubość: 6 cm

STOPIEŃ SCHODOWY
Wymiary: 100 x 35 cm

Wysokość: 15 cm
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Palisada 
Obrzeże gładkie| kolor: BRĄZ
Wymiary: 50 x 28 x 6 cm  
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈880 kg 
Ilość na palecie: 48 szt.

Krawężnik dekoracyjny
Krawężnik: CENTO® | kolor: KASZTANOWY

Krawężnik dekoracyjny
Krawężnik: CENTO® | kolor: MARENGO

Krawężnik dekoracyjny
Krawężnik: CENTO® | kolor: PASTELOWY

Krawężnik dekoracyjny
Krawężnik: CENTO® | kolor: GRAFIT

Wymiary (kombiforma):  
12,5x10x25 cm – 90 szt.
10 x 7,7 x 12,5 cm – 20 szt.
10 x 7,5 x 12,5 cm – 20 szt.  

Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈840 kg 
Ilość na palecie: 130 szt.

Wymiary (kombiforma):  
12,5x10x25 cm – 90 szt.
10 x 7,7 x 12,5 cm – 20 szt.
10 x 7,5 x 12,5 cm – 20 szt.  

Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈840 kg 
Ilość na palecie: 130 szt.

Wymiary (kombiforma):  
12,5x10x25 cm – 90 szt.
10 x 7,7 x 12,5 cm – 20 szt.
10 x 7,5 x 12,5 cm – 20 szt.  

Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈840 kg 
Ilość na palecie: 130 szt.

Wymiary (kombiforma):  
12,5x10x25 cm – 90 szt.
10 x 7,7 x 12,5 cm – 20 szt.
10 x 7,5 x 12,5 cm – 20 szt.  

Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈840 kg 
Ilość na palecie: 130 szt.

Palisada 
Obrzeże gładkie| kolor: GRAFIT

Wymiary: 50 x 28 x 6 cm  
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈880 kg 
Ilość na palecie: 48 szt.

MAŁA ARCHITEKTURA 

Palisada 
Obrzeże gładkie| kolor: SZARY

Wymiary: 50 x 28 x 6 cm  
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈880 kg 
Ilość na palecie: 48 szt.

Stopień schodowy | kolor: GRAFIT

Wymiary: 100 x 35 x 15 cm  
Jednostka miary: szt. 
Waga palety: ≈1440 kg
Ilość na palecie: 12 szt.
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Jak powszechnie wiadomo prace związane z aranżacją przestrzeni przy użyciu kostki 

brukowej wiążą się z pewnymi nakładami pieniędzy i czasu. Warto więc opracować sobie 

plan działania, który z jednej strony określi wyraźnie nasze oczekiwania, a z drugiej pozwoli 

zoptymalizować wydatki i przeprowadzić naszą inwestycję w jak najkrótszym czasie.

Dlaczego warto zrobić projekt?

W chwili obecnej na rynku mamy do czynienia z bardzo 
szeroką ofertą galanterii brukarskiej, która daje nam prak-
tycznie nieskończenie wiele kombinacji: wzorów, kolorów 
oraz rodzajów powierzchni. Przy tak szerokim asortymen-
cie bardzo łatwo jest się „pogubić”, a co za tym idzie popeł-
nić błąd. Zdarza się często, że dopiero w trakcie realizacji 
a nawet po jej zakończeniu zauważa się popełnione błędy, 
które bardzo trudno usunąć, a którym można było łatwo 
zapobiec.

Należy pamiętać, że w większości przypad-
ków przestrzeń, którą aranżujemy ma nam 
służyć przez długie lata, a użytkowanie ma 
nam sprawiać przyjemność.

W tej sytuacji bezcenna jest fachowa wiedza i doświad-
czenie jakimi dysponują profesjonalne firmy brukarskie. 
Ich pracownicy wykonają dla nas projekt i pomogą nam 
dobrać odpowiedni rodzaj materiałów brukarskich pod 
kątem: naszych oczekiwań, przeznaczenia budowanej na-
wierzchni, kolorów które najlepiej będą się komponować 
z resztą otoczenia (np. kolory dachu i elewacji otaczają-
cych budynków), stylu architektonicznego otaczających 
budynków, tarasu i ogrodu.

Projekt pozwoli nam zobrazować nasze 
pomysły, stwierdzić czy efekt końcowy nas 
zadowala i nanieść ewentualne poprawki 
jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Na rynku jest wiele firm które oferują usługi projektowe  
i brukarskie, a koszty projektów wahają się od kilkuset do 
nawet kilku tysięcy złotych. Cena jest uzależniona od stop-
nia skomplikowania projektu i oczekiwań klienta. Często 
zdarza się, że firmy zajmujące się układaniem kostki bru-
kowej oferują swoim klientom wykonanie projektu na-
wierzchni bezpłatnie lub za symboliczną opłatą.

Takie rozwiązanie daje wymierne korzyści i każdy kto pla-
nuje zakup, a następnie układanie kostki brukowej powi-
nien skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która wyko-
na projekt nawierzchni. Dzięki temu zaoszczędzimy nasz 
czas i pieniądze, a co najważniejsze da to nam satysfakcję 
po zakończeniu prac.

nowa ksiega.indb   72 09.05.2018   18:42:44



73OFERTA 2018

W nowoczesnych projektach trudno sobie wyobrazić dom bez tarasu.  

Taras najczęściej pełni funkcję letniego salonu, w którym z chęcią spędzamy  

wolny czas ciesząc się urokami pięknego ogrodu.  

Dlatego wybór właściwego materiału jest sprawą niezwykle ważną.

Z czego wykonać taras?

Od kilku lat obserwujemy zmianę trendu w wyborze ma-
teriałów na taras. Najczęściej wybieramy teraz betonowe 
płyty dekoracyjne. Powód jest prozaiczny, płyty brukowe 
dają nieskończone możliwości aranżacji tarasu, różnorod-
ne kształty, od małych wymiarów po duże formaty, zróż-
nicowane możliwości kolorystyczne, różne rodzaje na-
wierzchni od płyt płukanych, postarzanych, szlifowanych 
po nowoczesne color-mixy.

Ponadto trwałość tarasu jest dużo  
większa w porównaniu do innych materiałów 
stosowanych jeszcze kilka lat temu.

W  naszej ofercie znajdują się różne rodzaje płyt taraso-
wych, unikalnie barwione COLORATTO, delikatnie płu-
kane AVANGARDE oraz postarzane w  procesie obijania  
SOFT ANTIC. Dostępne są w  różnych rozmiarach, prak-
tycznych prostokątów.

Kolor płyt należy konsekwentnie dobrać do elewacji bu-
dynku, dachu czy ogrodzenia. Powinien również współ-
grać z kostką brukową ułożoną wokół posesji. Do elewacji 
pastelowych i dachów brązowych lub czerwonych poleca-
my płyty w kolorze pastelowym, kasztanowym lub w kolo-
rze jaspis. Do nowoczesnych elewacji białych lub szarych 
z grafitowymi dachami polecamy płyty ciemne w kolorach 
marengo, antracytowy, lub w kolorach jasnych tj. pastelo-
wy lub agat, topaz.
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Z czego wykonać obrzegowanie tarasu?

W momencie, kiedy etap wyboru kostki mamy już za sobą,  

przychodzi pytanie co z obrzegowaniem? Jak je odpowiednio  

dobrać, aby razem z kostką tworzyło jedną harmonijną całość? 

Wbrew pozorom obrzegowanie pełni ważną rolę w wy-
kończeniu nawierzchni z kostki. Dekoracyjne obrzeża 
i krawężniki mogą również znaleźć zastosowanie jako kra-
wędzie stopni schodów lub otaczać wyższą rabatę. Cza-
sem jest mało widocznym elementem, a czasem staje się 
główną ozdobą, dzięki której ścieżka lub taras nabierają 
osobliwego charakteru. Przy wyborze typu obrzegowania 
nawierzchni, należy się kierować takimi samymi zasadami 
jak przy wyborze kostki.

Pierwszą zasadą jest dobór na zasadzie  
podobieństw w kolorze i fakturze. 

W naszej ofercie posiadamy kostki oraz obrzegowania do-
stępne w tych samych barwach. Za przykład może służyć 
krawężnik dekoracyjny Cento, który dostępny jest w takiej 

samej kolorystyce, co kostki i płyty z linii COLORATTO. Do 
powierzchni płukanych w kolorze onyx idealnie pasuje 
Obrzeże palisadowe w kolorze grafitowym. W wyniku za-
stosowania takiego połączenia, uzyskamy jednolitą kolo-
rystycznie powierzchnię, bez odznaczających się krawędzi.

W przypadku, kiedy mamy zamiar stworzyć nawierzchnię 
z widocznym wykończeniem, zalecamy połączyć kontra-
stujące ze sobą barwy. Przykładem może być taras z płyt 
Desio® o powierzchni płukanej w kolorze agat oraz wy-
kończenie go obrzeżem palisadowym gładkim w kolorze 
grafitowym. Równie dobrze wygląda połączenie koloru 
pastelowego nawierzchni wraz z kasztanowym krawężni-
kiem Cento. Taka kompozycja barw zapewni zamierzony 
efekt, jakim jest ozdobne wykończenie nawierzchni.
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Jak pielęgnować kostkę brukową?

Kostka brukowa jest produktem naturalnym wytwarzanym  

z naturalnych surowców, dlatego jak każdy materiał wymaga bieżącej  

pielęgnacji, aby jak najdłużej była ozdobą każdej posesji.

Dbanie o nawierzchnię jest w interesie każdego użytkow-
nika, gdyż to on inwestując swoje pieniądze chciałby jak 
najdłużej cieszyć się pięknym wyglądem swojego domu 
i otoczenia.

Okresowe czyszczenie nawierzchni

Raz w roku, najlepiej po okresie zimowym zaleca się peł-
ną pielęgnację kostki brukowej, polegającą na:

•  Dokładnym umyciu nawierzchni za pomocą myjki ci-
śnieniowej. Kostka brukowa jest materiałem porowa-
tym, na który nanoszone są zanieczyszczenia np. przez 
koła samochodów czy taczki, dlatego bieżące mycie 
nawierzchni myjką pozwoli jak najdłużej utrzymać 
piękny, naturalny wygląd nawierzchni,

•  Uzupełnieniu piaskiem fug, powstałych po myciu myj-
ką oraz ewentualnym wypłukaniu przez wodę desz-
czową. Jest to bardzo ważna czynność, ponieważ brak 
wypełnionych szczelin między kostkami spowoduje 
przesuwanie się kostek podczas użytkowania i w efek-
cie końcowym wykruszenie ich krawędzi.

•  Usunięcie mechaniczne mchu, chwastów itp. za pomo-
cą podstawowych narzędzi ogrodniczych.

SYSTEMATYCZNE  
CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI

Systematyczne czyszczenie nawierzchni polega na bie-
żącym zamiataniu oraz myciu myjką nawierzchni. Jest to 
bardzo ważna czynność, dzięki której nie doprowadzimy 
do trwałych zabrudzeń możliwych do usunięcia jedynie 
za pomocą środków chemicznych.

CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI  
ŚRODKAMI CHEMICZNYMI

W zależności od intensywności użytkowania oraz stopnia 
zabrudzenia nawierzchni zaleca się raz na dłuższy czas 
(raz na 5-10 lat) czyszczenie nawierzchni dostępnymi na 
rynku środkami chemicznymi. Niezbędna jest tutaj jed-
nak wiedza specjalisty, dlatego polecamy zlecenie takiej 
czynności firmie specjalistycznej.

Pamiętaj
Przed użyciem środka do czyszczenia chemicznego na całej powierzchni należy wykonać próbę na małej części 
placu, najlepiej w miejscu mało widocznym i rzadko użytkowanym np. za domem lub za garażem. Każdy środek 
chemiczny może dać różny efekt wizualny, który nie zawsze może się nam spodobać. Dlatego zalecamy umycie 
np. 1 m2 i obejrzenie już wysuszonej nawierzchni. Jeżeli efekt wizualny jest zadowalający to dopiero wtedy zleca-
my mycie całości.
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BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich produktów i ich zgodność  

z obowiązującymi normami polskimi lub Aprobatami Technicznymi  

wydanymi przez IBDiM w Warszawie. Wszystkie produkty wytwarzane  

przez BUDOKRUSZ posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest udzielana przez BUDOKRUSZ S.A. z sie-
dzibą w Odrano Woli przy ulicy Osowieckiej 47, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, KRS 549985.

2. Gwarancją i rękojmią objęte są produkowane przez  
BUDOKRUSZ S.A. tj. płyty dekoracyjne, kostki dekora-
cyjne, kostki brukowe oraz elementy małej architektury 
zwane dalej Wyrobami.

3. BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich Wyrobów 
i ich zgodność z obowiązującymi normami polskimi 
lub Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDiM 
w Warszawie. Wszystkie Wyroby posiadają Deklaracje 
Właściwości Użytkowych.

4. Okres gwarancji na wyroby:
 • płyty i kostki dekoracyjne z linii AVANGARDE,  

COLORATTO, ONE COLOR i SOFT ANTIC – 5 lat,
 • kostki brukowe z linii CLASSIC – 3 lata,
 • elementy małej architektury – 3 lata,

5. Gwarancją są objęte wyroby w pierwszym gatunku. Wy-
roby pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą 
wydania wyrobów.

7. BUDOKRUSZ S.A. odpowiada za wady ukryte, niemożliwe 
do stwierdzenia w chwili zakupu, a w szczególności za 
wady: 

 • użycia surowców niewłaściwej jakości, 
 • powstałe podczas procesu technologicznego,
 • wynikające z niespełnienia wymogów odpowiednich 

norm lub aprobat.

8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie 
powiadomi BUDOKRUSZ S.A. o wadzie produktu w ter-
minie 7 dni od jej ujawnienia.

9. W przypadku wbudowania przez Kupującego Wyrobów 
z możliwymi do stwierdzenia wadami, BUDOKRUSZ S.A. 
nie ponosi kosztów związanych z ich demontażem i po-
nowną zabudową. 

10. Gwarancją nie są objęte dopuszczone przez normy wła-
ściwe: odchyłki w wymiarach, wykwity wapienne, odchył-
ki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym 
i naturalną zmiennością kruszyw, odchyłki w strukturze 
powierzchni uwarunkowane procesem produkcyjnym 
oraz naturalną zmiennością kruszyw.

11. Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego trans-
portu, składowania oraz wbudowania Wyrobów niezgod-
nie ze sztuką brukarską. 

 • wadliwe Wyroby w ilości nie przekraczającej 1% zamó-
wienia. Jest to ilość wadliwych Wyrobów uwzględniona 
w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowa-
nia, transportu, montażu itp. 

12. Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne jest przedstawie-
nie przez Kupującego:

 • zgłoszenia reklamacyjnego na druku BUDOKRUSZ S.A,
 • kopii faktury zakupu,
 • etykiet wyrobów/ karty wyrobów załączonych do palet.
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13. BUDOKRUSZ S.A. w terminie do 14 dni od daty otrzyma-
nia pisemnego zgłoszenia dokona komisyjnych oględzin 
Wyrobów w miejscu ich wbudowania celem zbadania 
zasadności reklamacji. Jeżeli zaistnieje konieczność do-
konania dodatkowych ekspertyz, termin rozpatrzenia 
reklamacji może odpowiednio się wydłużyć.

14. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbudo-
wanych w ilości nieprzekraczającej 2% Wyrobów dostar-
czonych na dany obiekt lub inwestycję, BUDOKRUSZ S.A.  
wyda Kupującemu Wyrób wolny od wad w takiej sa-
mej ilości bez pokrycia kosztów wymiany. W przypadku 
uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbudowanych w ilości 
przekraczającej 2% Wyrobów dostarczonych na dany obiekt 
lub inwestycję, BUDOKRUSZ S.A. wymieni wadliwy Wyrób 
na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym 
przeceni i przekwalifikuje na Wyrób pozagatunkowy. Jeśli 
dojdzie do wymiany Wyrobu wadliwego na nowy, Wyrób 
nowy może różnić się od reklamowanego odcieniem koloru.

15. Zgłaszający reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie 
jego danych osobowych przez Budokrusz S.A.. 

 Budokrusz S.A. informuje zgłaszającego reklamację, że: 

 15.1.  Administratorem danych osobowych jest  
BUDOKRUSZ S.A. , Odrano Wola ul. Osowiecka 47, 
05-825 Grodzisk Mazowiecki KRS 549985. 

 15.2.  Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą 
przetwarzane (czyli przechowane w formie pa-
pierowej i elektronicznej) wyłącznie w celu rozpa-
trzenia reklamacji wykonania praw z gwarancji, 
realizacji wzajemnych zobowiązań Stron.

 15.3.  Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą 
przetwarzane do zakończenia okresu obowiązy-
wania gwarancji umowy i wygaśnięcia roszczeń 
z niej wynikających.

 15.4.  Podanie danych osobowych przez zgłaszającego 
reklamację jest dobrowolne i jest warunkiem ko-
niecznym do rozpoznania reklamacji.

 15.5.  Zgłaszający reklamację w każdej chwili ma prawo 
do poprawienia danych, aktualizacji, wglądu, cof-
nięcia zgody na ich przetwarzanie oraz zażądania 
od Wierzyciela ich trwałego usunięcia. Cofnięcie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych unie-
możliwi jednak rozpoznanie reklamacji.

 15.6.  Kontakt do Administratora Ochrony Danych 
Osobowych/Inspektora Ochrony Danych:  
iod@budokrusz.pl

 15.7.  Zgłaszający reklamację ma prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Pre-
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 
25.05.2018 r.)

www.vestone.pl

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej przedstawione w katalogu kolory  
należy traktować jako przybliżone. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
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Co to są wykwity wapienne?

Różnice w odcieniach

Różnice w odcieniach kostek to nic innego jak naturalne odchylenia barwy materiałów użytych do produkcji.  
Płyty i kostki brukowe produkowane są wyłącznie z naturalnych surowców tj. cementu oraz kruszyw natural-
nych. Kolor tych surowców może się nieznacznie różnić barwą. Na etapie produkcji dochodzi jeszcze proces 
dojrzewania betonu, wilgotność powietrza oraz temperatura, dlatego zalecamy wykonywanie nawierzchni  
z produktów z tej samej partii produkcyjnej. Podczas wykonywania prac brukarskich należy bezwzględnie 
mieszać płyty i/lub kostki z kilku różnych palet. Pozwoli to nam uniknąć tzw. ,,różnic kolorystycznych”, które 
będą nieestetycznie wyglądały na ułożonej powierzchni.

PODPOWIEDŹ
Zawsze należy mieszać płyty i kostki brukowe z minimum 3 różnych palet.

Na dostarczanych lub wbudowanych już elementach mogą pojawić się wykwity wapienne, które są widocz-
ne jako biały nalot. Wykwity wapienne powstają w naturalnym procesie twardnienia betonu. W czasie tego 
procesu jeden z surowców – wapń nie jest całkowicie związany. W efekcie np. na skutek opadów deszczu lub 
podsiąkania i zbierania się wilgoci, do porów w kostce dostaje się woda i wymywa nadmiar wapnia w po-
staci – wodorotlenku wapnia. Wodorotlenek wapnia po reakcji z zawartym w powietrzu CO2 pozostaje na 
powierzchni jako trudno rozpuszczalny kamień wapienny. Reakcja ta objawia się właśnie jako białe plamy na 
powierzchni kostki, jest to węglan wapnia (kreda). Wykwity są wypłukiwane i zmywane przez wodę deszczową 
w czasie eksploatacji nawierzchni. Okres po jakim znikają całkowicie jest zróżnicowany i wynosi od kilku mie-
sięcy do kilku lat. Ważnym czynnikiem tutaj jest też sposób wykonania podbudowy, który nieraz niekorzystnie 
wypływa na szybki czas wypłukania wykwitów.
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