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CONCRETE FASHION. ODPOWIEDŹ
NA POTRZEBY WIZJONERÓW

O jakości publicznych i prywatnych przestrzeni decydują wszystkie współtworzące ją elementy. Interesująca 
bryła i dobre proporcje budynku niemal zawsze traktowane są jako sedno architektonicznych przedsięwzięć. 
Tymczasem prawdziwym wyzwaniem jest uzyskanie harmonii i takiej estetycznej spójności z bliższym i dalszym 
otoczeniem, aby cała przestrzeń stanowiła estetyczną jedność.

Na polskim rynku nie było do tej pory spójnego systemu, który oferowałby projektantom tak wiele możliwości 
w ramach estetycznej koncepcji. Idea systemu pojawiła się w trakcie rozmów z architektami. W ich zgodnej opinii, 
do czasu zaistnienia na rynku Concrete Fashion, żaden z dostępnych na rynku produktów nawierzchniowych nie stwarzał 
dostatecznie dużo możliwości projektowych. Ich brak doskwierał zwłaszcza w sytuacjach, które towarzyszyły realizacji 
najbardziej ambitnych projektów.

Concrete Fashion to nowa jakość betonu na polskim rynku i nowe myślenie o systemowym podejściu do projektowania 
nawierzchni na tej podstawie. Wysokiej klasy materiał nawierzchniowy pozwala realizować ambitne architektoniczne 
idee.
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Concrete Fashion 120_60 stopień schodowy | biały
Concrete Fashion 60_60 | biały

Concrete Fashion 50_50 | grafitowy
Concrete Fashion 10_10 | biały, grafitowy

Concrete Fashion 30_10 | biały Concrete Fashion 75_25 | biały
Concrete Fashion 30_10 | biały

Concrete Fashion 60_40 | grafitowy
Concrete Fashion 30_30 | biały
Concrete Fashion 30_10 | biały
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Szerokość fugi [mm]Rodzaj krawędziGrubość [cm]CONCRETE
FASHION

Wymiar 120x30 cmConcrete Fashion 120_30 MONOLIT

Wymiar 100x100 cmConcrete Fashion 100_100 MONOLIT

14

Wymiar 75x45 cmConcrete Fashion 75_45

Wymiar 75x25 cmConcrete Fashion 75_25

Wymiar 60x60 cmConcrete Fashion 60_60

Faza

Wymiar 60x60 cmConcrete Fashion 60_60 No 2

Wymiar 60x40 cmConcrete Fashion 60_40

Wymiar 50x50 cmConcrete Fashion 50_50

Wymiar 30x30 cmConcrete Fashion 30_30

Wymiar 50x25 cmConcrete Fashion 50_25

Wymiar 30x20 cmConcrete Fashion 30_20

Wymiar 30x10 cmConcrete Fashion 30_10

Wymiar 25x25 cmConcrete Fashion 25_25

Wymiar 20x20 cmConcrete Fashion 20_20

Wymiar 20x10 cmConcrete Fashion 20_10

Wymiar 10x10 cmConcrete Fashion 10_10

Wymiar 40x30 cmConcrete Fashion 40_30

Wymiar 50x30 cmConcrete Fashion 50_30

Wymiar 60x30 cmConcrete Fashion 60_30

Wymiar 60x45 cmConcrete Fashion 60_45

Wymiar 75x50 cmConcrete Fashion 75_50

1,5

Wymiar 90x30 cmConcrete Fashion 90_30

8

Wymiar 90x45 cmConcrete Fashion 90_45

SYSTEM CONCRETE FASHION. TABELA FORMATÓW

Wymiar 120x60 cmConcrete Fashion 120_60 MONOLIT

0

Wymiar 75x50 cmConcrete Fashion 75_50

10 Mikrofaza

Wymiar 60x30 cmConcrete Fashion 60_30

Wymiar 50x30 cmConcrete Fashion 50_30

12 Bezfazowa 3
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MONOLITYCZNE BLOKI BETONOWE
Płyty w wersji MONOLIT to nie tylko typowe elementy nawierzchniowe, ale również wielofunkcyjne bloki betonowe.

Zaprojektowane z myślą o możliwości układania w pionie mogą być wykorzystywane jako mury oporowe, stopnie schodowe, 

okładziny donic czy wykończenia tarasów.

Bloki charakteryzują się ostrymi krawędziami, brakiem odbojników na ścianach bocznych oraz niepowtarzalną w dotyku, wyjątkową 

strukturą betonu.

KOLORY
grafitowyszarybiały

SYSTEM 24 ELEMENTÓW
System 24 kształtów został zaprojektowany w oparciu o moduły 10 i 25 cm, czyli najbardziej klasyczne i najczęściej stosowane 

podziałały w projektowaniu architektonicznym. Każda płyta ma inny format. Jednakże wszystkie razem, bazując na wielokrotności 

dwóch wyjściowych wymiarów, stanowią bogatą paletę środków architektonicznego wyrazu, która oferuje projektantom szerokie 

spektrum możliwości.

System dedykowany jest inwestycjom o różnych rozmiarach czy skali. Jego charakterystyczne cechy to minimalistyczna forma 

oraz jednolity kolor produktu w całej masie.

RODZAJE KRAWĘDZI
bez fazy mikrofaza faza

120_60 stopień schodowy

Concrete Fashion 120_30  

Concrete Fashion 120_60 

Concrete Fashion 100_100

12

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE
Produkty na zamówienie to innowacyjne pod względem estetycznym i technologicznym rozwiązania nawierzchniowe najwyższej 

klasy. Często są opracowywane od podstaw. Nie mają odpowiedników na polskim rynku. „Uszyte na miarę”, są w stanie sprostać 

nawet najbardziej niestandardowym oczekiwaniom: architektów, wykonawców, inwestorów i najbardziej wymagających użyt-

kowników.

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE to oferta, w ramach której proponujemy:

1. Wykonanie niestandardowego koloru dla produktu znajdującego się w ofercie.

2. Wykonanie (jak również wcześniejsze zaprojektowanie) nawierzchni składającej się z płyt lub kostek o niestandardowych

wymiarach i kształtach.



120_60 MONOLIT

120_30 MONOLIT

100_100 MONOLIT

biały

szary

grafitowy

198,00 243,54

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,32 m2 / 6 szt. 6 1200

grubość (cm)

12

biały

szary

grafitowy

163,00 200,49

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,32 m2 / 12 szt. 6 800

grubość (cm)

8

biały

szary

grafitowy

210,00 258,36

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2 )

6 m2 / 6 szt. 6 1925

grubość (cm)

14

Wymiar płyty 120x60 cm

Wymiar płyty 100x100 cm

Wymiar płyty 120x30 cm

90_45

90_30

75_50

biały

szary

grafitowy

175,00 215,25

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,86 m2 / 12 szt. 6 1120

grubość (cm)

10

biały

szary

grafitowy

163,00 200,49

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

6,48 m2 / 24 szt. 6 1180

grubość (cm)

8

biały

szary

grafitowy

163,00 200,49

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,5 m2 / 12 szt. 6 840

grubość (cm)

8

biały

szary

grafitowy

175,00 215,254,5 m2 / 12 szt. 6 102010

Wymiar płyty 90x45 cm

Wymiar płyty 90x30 cm

Wymiar płyty 75x50 cm
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biały

szary

grafitowy

175,00 215,25

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,05 m2 / 12 szt. 6 940

grubość (cm)

10

Wymiar płyty 75x45 cm

biały

szary

grafitowy

163,00 200,49

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,32 m2 / 12 szt. 6 780

grubość (cm)

8

60_60

biały

szary

grafitowy

163,00 200,49

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,50 m2 / 24 szt. 6 810

grubość (cm)

8

75_25 Wymiar płyty 75x25 cm

biały

szary

grafitowy

152,00 186,96

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

5,74 m2 / 24 szt. 6 1060

grubość (cm)

8

60_40 Wymiar płyty 60x40 cm

biały

szary

grafitowy

152,00 186,96

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

3 m2 / 12 szt. 6 560

grubość (cm)

8

50_50 Wymiar płyty 50x50 cm

biały

szary

grafitowy

152,00 186,96

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

6,48 m2 / 36 szt. 6 1180

grubość (cm)

8

60_30 Wymiar płyty 60x30 cm

biały

szary

grafitowy

189,00 232,474,32 m2 / 24 szt. 4 121012

biały

szary

grafitowy

175,00 215,25

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

6,48 m2 / 24 szt. 6 1480

grubość (cm)

10

60_45 Wymiar płyty 60x45 cm

biały

szary

grafitowy

163,00 200,49

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,32 m2 / 12 szt. 6 780

grubość (cm)

8

60_60 No 2

1615

75_45



biały

szary

grafitowy

152,00 186,96

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

3,75 m2 / 30 szt. 6 640

grubość (cm)

8

50_25

biały

szary

grafitowy

141,00 173,43

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

6,48 m2 / 72 szt. 6 1180

grubość (cm)

8

30_30

biały

szary

grafitowy

141,00 173,43

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

5,76 m2 / 96 szt. 6 1060

grubość (cm)

8

30_20

biały

szary

grafitowy

141,00 173,43

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,32 m2 / 144 szt. 6 800

grubość (cm)

8

30_10

biały

szary

grafitowy

141,00 173,43

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,5 m2 / 72 szt. 6 840

grubość (cm)

8

25_25

biały

szary

grafitowy

141,00 173,43

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

5,76 m2 / 144 szt. 6 1060

grubość (cm)

8

20_20

biały

szary

grafitowy

141,00 173,43

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

5,76 m2 / 288szt. 6 1060

grubość (cm)

8

20_10

biały

szary

grafitowy

164,00 201,72

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

7,2 m2 / 48 szt. 6 1640

grubość (cm)

10

50_30 Wymiar płyty 50x30 cm

Wymiar płyty 50x25 cm

Wymiar płyty 30x30 cm

Wymiar płyty 30x20 cm

Wymiar płyty 30x10 cm

biały

szary

grafitowy

189,00 232,47

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

4,32 m2 / 24 szt. 4 1210

grubość (cm)

12

40_30 Wymiar płyty 40x30 cm

Wymiar płyty 25x25 cm

Wymiar płyty 20x20 cm

Wymiar płyty 20x10 cm

biały

szary

grafitowy

189,00 232,475,4 m2 / 36 szt. 412 1510

1817



POSADZKI ZEWNĘTRZNE
biały

szary

grafitowy

200,00 246,00

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

6 szt. 6 1200

grubość (cm)

12

120_60 stopień schodowy

biały

szary

grafitowy

45,00 55,35

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

12 szt. 6 800

grubość (cm)

8

120_30 obrzeże

biały

szary

grafitowy

141,00 173,43

ilość na palecie ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

5,28 m2 / 528szt. 6 980

grubość (cm)

8

10_10 Wymiar płyty 10x10 cm

Wymiar stopnia 120x60 cm

Wymiar obrzegowania 120x30 cm

19



40x9 cm26x9 cm16x9 cm 50x9 cm36x9 cm

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 6 cm

8,80 m2 8 1210

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 8 cm

6,60 m2 6 1190

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

SYSTEM 9

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

58,00

57,00

59,00

60,00

76,00

75,00

77,00

78,00

71,34

70,11

72,57

73,80

93,48

92,25

94,71

95,94

2221



26x16 cm 40x16 cm 50x16 cm16x16 cm 36x16 cm

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 6 cm

9,12 m2 8 1250

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 8 cm

6,84 m2 6 1230

SYSTEM 16

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

58,00

57,00

59,00

60,00

71,34

70,11

72,57

73,80

76,00

75,00

77,00

78,00

93,48

92,25

94,71

95,94

2423



Dwa kształty produktu pakowane są na jednej palecie.

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 6 cm

7,02 m2 8 1250

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 8 cm

5,27 m2 6 1230

SYSTEM 22,5

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

33,5x22,5 cm 44,5x22,5 cm

58,00

57,00

59,00

60,00

71,34

70,11

72,57

73,80

76,00

75,00

77,00

78,00

93,48

92,25

94,71

95,94

jasnoszary

szary

grafitowy

porfirowy

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

2625



20x30 cm

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

30x30 cm 40x30 cm 50x30 cm 60x30 cm

SYSTEM 30

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

piaskowy colormix

wulkaniczny
colormix

szary colormix

jasnoszary

grafitowy

jasnoszary

grafitowy

48,00

49,00

59,00

60,27

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

12,96 m2 12 1800 piaskowy colormix

wulkaniczny colormix

szary colormix

Płyta – grubość 6,5 cm

54,00 66,42

powierzchnia 
strukturalna

powierzchnia 
strukturalna

powierzchnia 
strukturalna

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

54,00 66,42

54,00 66,42

2827



30x30 cm

Trzy kształty produktu pakowane są na jednej palecie.

szary stalowy

szary cementowy

szary colormix

127,00 156,21

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 8 cm

10,80 m2 10 2000

60x30 cm 90x30 cm

DESIGN 30

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

szary stalowy

szary cementowy

szary colormix

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

3029



20x40 cm

jasnoszary

szary

grafitowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 4 cm

piaskowy colormix

wulkaniczny colormix

szary colormix

9,60 m2 10 880

DESIGN 20

piaskowy
colormix

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

wulkaniczny
colormix

szary colormix

68,00 83,64

72,00 88,56

40x40 cm

DESIGN 40

jasnoszary

szary

grafitowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 4 cm

piaskowy colormix

wulkaniczny colormix

szary colormix

9,60 m2 10 910

68,00 83,64

72,00 88,56

jasnoszary

szary

grafitowy

piaskowy
colormix

wulkaniczny
colormix

szary colormix

jasnoszary

szary

grafitowy

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

68,00 83,64

68,00 83,64

72,00 88,56

72,00 88,56

72,00 88,56

72,00 88,56

68,00 83,64

68,00 83,64

3231



CLASSIC No 1

jasnoszary
antyczny

piaskowy
antyczny

brązowy
antyczny

grafitowy
antyczny

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

10,4x8,6 cm

CLASSIC No 2

17,3x10,4 cm

jasnoszary
antyczny

piaskowy
antyczny

brązowy
antyczny

grafitowy
antyczny

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

jasnoszary antyczny

piaskowy antyczny

brązowy antyczny

grafitowy antyczny

57,00 70,11

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 7 cm

10,08 m2 10 1520

CLASSIC No 2

jasnoszary antyczny

piaskowy antyczny

brązowy antyczny

grafitowy antyczny

57,00 70,11

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 7 cm

8,85 m2 10 1100

CLASSIC No 1

3433



CLASSIC No 3

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

20,8x17,3 cm

jasnoszary
antyczny

piaskowy
antyczny

brązowy
antyczny

grafitowy
antyczny

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

jasnoszary antyczny
piaskowy antyczny
brązowy antyczny
grafitowy antyczny

57,00 70,11

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 7 cm

10,79 m2 10 1820

CLASSIC No 3

CLASSIC No 4

jasnoszary antyczny
piaskowy antyczny
brązowy antyczny
grafitowy antyczny

62,00 76,26 

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 10 cm

5,38 m2 8 1330

jasnoszary
antyczny

piaskowy
antyczny

brązowy
antyczny

grafitowy
antyczny

15,5x15,5 cm

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

powierzchnia 
antyczna

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 7 cm

8,40 m2 10 1400

jasnoszary antyczny
piaskowy antyczny
brązowy antyczny
grafitowy antyczny

57,00 70,11

CLASSIC No 4

3635



POSADZKI ZEWNĘTRZNE

INDUSTRIAL 41,6

jasnoszary
granit

szary
granit

antracytowy
granit

jasnoszary

jasnoszary

szary

grafitowy

84,00 103,32

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 8 cm

8,00 m2 10 1540

jasnoszary granit

szary granit

antracytowy granit

79,00 97,17

81,00 99,63

48x48x41,6 cm

szary

grafitowy

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

105,00 129,15

105,00 129,15

105,00 129,15

3837



FOCUS 10

antracytowy
granit

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 8 cm

8,80 m2 10 1600

jasnoszary granit

szary granit

antracytowy granit

52,00 63,96

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

10x10 cm

jasnoszary
granit

szary
granit

FOCUS 20

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 8 cm

9,60 m2 10 1700

jasnoszary granit

szary granit

antracytowy granit

52,00 63,96

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 6 cm

11,52 m2 12 1560

jasnoszary granit

szary granit

antracytowy granit

44,00 54,12

20x10 cm

antracytowy
granit

jasnoszary
granit

szary
granit

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

4039



FOCUS 30

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

30x30 cm

jasnoszary
granit

szary
granit

antracytowy
granit

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 8 cm

10,80 m2 10 2020

jasnoszary granit

szary granit

antracytowy granit

52,00 63,96

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 6 cm

12,96 m2 12 1800

jasnoszary granit

szary granit

antracytowy granit

44,00 54,12

FOCUS 30

FOCUS 40

40x40 cm

jasnoszary
granit

szary
granit

antracytowy
granit

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

antracytowy granit

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Płyta – grubość 6 cm

11,52 m2 12 1680

jasnoszary granit

szary granit 44,00 54,12

FOCUS 40

4241



15,7x13,9 cm 19,2x13,9 cm 20,9x13,9 cm13,9x13,9 cm 17,4x13,9 cm

jasnoszary
granit

antracytowy
granit

jasnoszary

grafitowy

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

PANTEON

jasnoszary granit

antracytowy granit

jasnoszary

grafitowy

35,00

35,00

43,05

43,05

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 8 cm

9,17 m2 10 1640

12,2x13,9 cm10,4x13,9 cm

52,00 63,96

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia
gładka

powierzchnia
gładka

52,00 63,96

4443



wulkaniczny
colormix

16,65x14,9 cm 20,15x14,9 cm 21,9x14,9 cm14,9x14,9 cm 18,4x14,9 cm

jasnoszary
granit

brązowy

Siedem kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

jasnoszary granit

waniliowy granit

brązowy granit

antracytowy granit

44,00 54,12

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 6 cm

12,48 m2 12 1680
jasnoszary

brązowy

31,00 38,13

grafitowy

grafitowy

barwy
jesieni

PANTEON PLUS

barwy jesieni

13,15x14,9 cm11,4x14,9 cm

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
płukana

jasnoszary
powierzchnia 

gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

Kolory PANTEON I PANTEON PLUS dostępne na zamówienie bez dodatkowej opłaty:
piaskowy granit, szary granit.

waniliowy
granit

powierzchnia 
płukana

brązowy
granit

powierzchnia 
płukana

antracytowy
granit

powierzchnia 
płukana

szary colormix

wulkaniczny colormix

36,00 44,28

szary
colormix

powierzchnia 
gładka

44,00 54,12

44,00 54,12

44,00 54,12

31,00 38,13

31,00 38,13

36,00 44,28

36,00 44,28

4645



8,2x6,2x9 cm 10,2x8,2x9 cm 11,2x9,2x9 cm7,2x5,2x9 cm 9,2x7,2x9 cm

jasnoszary
granit

waniliowy
granit

brązowy
granit

antracytowy
granit

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

jasnoszary

żółty

brązowy

grafitowy

barwy jesieni

wulkaniczny
colormix

GRANITO

jasnoszary granit

waniliowy granit

brązowy granit

antracytowy granit

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 6 cm

8,69 m2 10 1134
jasnoszary

żółty

31,00 38,13

brązowy

grafitowy

barwy jesieni 36,00 44,28

44,00 54,12

wulkaniczny colormix

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

44,00 54,12

44,00 54,12

44,00 54,12

36,00 44,28

31,00 38,13

31,00 38,13

31,00 38,13

4847



8,2x6,2x9 cm 10,2x8,2x9 cm 11,2x9,2x9 cm7,2x5,2x9 cm 9,2x7,2x9 cm

jasnoszary
granit

antracytowy
granit

jasnoszary

grafitowy

GRANITO

jasnoszary granit

antracytowy granit

jasnoszary

grafitowy

35,00 43,05

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 8 cm

6,95 m2 8 1160

52,00 63,96

Pięć kształtów produktu pakowane jest na jednej palecie.

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
płukana

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

Kolory dostępne na zamówienie bez dodatkowej opłaty:
waniliowy granit, szary granit.

52,00 63,96

35,00 43,05

5049



12x12 cm 18x12 cm9x12 cm

jasnoszary

żółty

czerwony

brązowy

Trzy kształty produktu pakowane są na jednej palecie.

jasnoszary

brązowy

grafitowy

36,00

37,00

44,28

45,51

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 8 cm

10,08 m2 10 1760

grafitowy

barwy jesieni

NOSTALIT

jasnoszary

żółty

czerwony

brązowy

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka – grubość 6 cm

12,09 m2 12 1580

grafitowy

barwy jesieni 36,00 44,28

31,00 38,13

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

POSADZKI ZEWNĘTRZNE

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

31,00 38,13

31,00 38,13

31,00 38,13

31,00 38,13

36,00 44,28

51



jasnoszary

piaskowy

brązowy

grafitowy 9,70

15,13

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Palisada – wysokość 28 cm

60 szt. 3 1540

VERTICAL No 1

jasnoszary

12,30

11,93

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

57x8 cm

piaskowy

brązowy

grafitowy

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

9,70 11,93

15,1312,30

5453



jasnoszary

piaskowy

brązowy

grafitowy

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Palisada – wysokość 28 cm

108 szt. 3 1220

VERTICAL No 2

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

24,2x8,4 cm

jasnoszary

piaskowy

brązowy

grafitowy

7,386,00

5,624,57

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

7,386,00

5,624,57

5655



10x7,5x12,4 cm 7,5x10x12,4 cm10,4x12,4 cm

jasnoszary

piaskowy

VERTICAL COLOSEO

jasnoszary

piaskowy

brązowy

grafitowy

ilość na palecie (szt) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Palisada – wysokość 30 cm

60 szt. 1 460

4,80 5,90

4,20 5,17

brązowy

grafitowy

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

4,80 5,90

4,20 5,17

5857



PIASEK KWARCOWY

ilość (t)

1 t

Cena netto/tona

270,00

Cena brutto / tona

332,10

Piasek sprzedawany jest w opakowaniach BIG BAG o pojemności 1,5 t.

Zastosowanie kruszywa kwarcowego do wypełniania fug sprawia, że nawierzchnia zyskuje wysoce estetyczne wykończenie.

Naturalny piasek o jednolitym kolorze pochodzący z najczystszych złóż nie odbarwia betonowych nawierzchni. Sprawdza się doskonale z produk-
tami w kolorze jasnoszarym i białym.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

piasek
kwarcowy

6059



PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

ø 12 cm

szary

brązowy

grafitowy

PALISADA

szary

brązowy

grafitowy

4,00 4,92

ilość na palecie (szt) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Palisada – wysokość 40 cm

40 szt. 1 380 4,57 5,62

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

powierzchnia 
gładka

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

4,57 5,62

61



PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

BEHATON HOLLAND

10x16,5cm 20x16,5cm 10x20 cm

szary

czerwony

grafitowy

25,20

27,00

30,99

33,21

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka z fazą / bez fazy – grubość 6 cm

11,76 m2 12 1580

szary

czerwony

grafitowy

28,10

29,50

34,56

36,28

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka z fazą / bez fazy / mikrofaza – grubość 8 cm 

10,64 m2 10 1865

szary 37,00 45,51

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka z fazą / bez fazy – grubość 10 cm 

7,45 m2 8 1640

szary

czerwony

grafitowy

30,00

32,00

32,00

36,90

39,36

39,36

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/ m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka połówki - element drogowy – grubość 8 cm 

8,96 m2 10 1580

szary

czerwony

grafitowy

25,20

27,00

30,99

33,21

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2 cena brutto (zł/m2)

Kostka z fazą / bez fazy – grubość 6 cm  

12,96 m2 12 1755

szary

czerwony

grafitowy

28,10

29,50

34,56

36,28

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka z fazą / bez fazy – grubość 8 cm 

10,80 m2 10 1912

Płyta – grubość 5 cm

PŁYTY CHODNIKOWE

40x40 cm 50x50 cm35x35 cm 
STOP

35x35 cm

szary 3,85 4,73

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

90 szt. 10 1240

nazwa

płyta chodnikowa 35x35

Płyta – grubość 5 cm

żółty 8,30 10,21

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

90 szt. 10 1240

nazwa

płyta STOP 35x35

Płyta z fazą – grubość 6 cm

szary 5,70 7,01

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

72 szt. 12 1680

nazwa

Płyta chodnikowa 40x40

Płyta z fazą / bez fazy – grubość 7 cm

szary 7,81 9,61

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

40 szt. 10 1800

nazwa

Płyta chodnikowa 50x50

27,00 33,21

29,50 36,28

27,00 33,21

29,50 36,28

6463



PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

KRAWĘŻNIKI

100x30x15 cm 100x30x20 cm

szary 18,50 22,76

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Krawężnik drogowy 100x30 – grubość 15 cm 

15 szt. 3 1440

szary 22,50 27,67

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Krawężnik drogowy 100x30 – grubość 20 cm 

12 szt. 3 1580

szary 18,50 22,76

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Kraweżnk drogowy 100x22 – grubość 15 cm 

15 szt. 3 1140

100x22x15 cm 100x25x12 cm

szary 13,70 16,85

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Opornik drogowy 100x25 – grubość 12 cm 

21 szt. 3 1400

OBRZEŻA

100x25x8 cm 100x30x8 cm100x20x6 cm

szary 6,30 7,75

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Obrzeże chodnikowe 100x20 – grubość 6 cm 

36 szt. 3 1000
czerwony

grafitowy

brązowy

7,70 9,47

szary 8,80 10,82

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Obrzeże chodnikowe 100x25 – grubość 8 cm 

30 szt. 3 1360
grafitowy 14,00 17,22

szary 9,30 11,44

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Obrzeże chodnikowe 100x30 – grubość 8 cm 

30 szt. 3 1580
grafitowy 15,50 19,07

7,70 9,47

7,70 9,47
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PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

KORYTA ŚCIEKOWE

33x60 cm 33x50 cm

szary 13,00 15,99

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Koryto ściekowe półokrągłe 33x60 – grubość 15 cm 

20 szt. 2 1100

szary 13,00 15,99

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Koryto ściekowe trójkątne 33x50 – grubość 20 cm 

16 szt. 2 960

HYDROSTONE

19x19 cm (z odbojnikiami 21,7x21,7 cm)

szary 30,00 36,90

ilość na palecie (m2) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/m2) cena brutto (zł/m2)

Kostka– grubość 8 cm 

8,66 m2 10 1320
grafitowy 32,00 39,36
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AZUR 60x40

szary 6,30 7,75

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Płyta – grubość 8 cm 

50 szt. 10 1350
czerwony 7,50 9,22

60x40 cm

szary 7,00 8,61

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Płyta – grubość 10 cm 

40 szt. 8 1380
czerwony 9,00 11,07

Płyta JOMB 100x75

szary 50,00 61,50

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Płyta – grubość 12,5 cm 

8 szt. 8 1480

100x75 cm



PREFABRYKATY I PRODUKTY BETONOWE DLA BUDOWNICTWA

PREFABRYKATY I PRODUKTY BETONOWE DLA BUDOWNICTWA

BLOCZKI FUNDAMENTOWE

38x24 cm

czerwony 2,71 3,33

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Bloczek BF01 38x24 – grubość 12 cm 

63 szt. 3 1560

szary 2,71 3,33 

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Bloczek P+W 38x24 – grubość 12 cm 

60 szt. 5 1500

38x24 cm
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PREFABRYKATY I PRODUKTY BETONOWE DLA BUDOWNICTWA

SYSTEM PUSTAKÓW KONSTRUKCYJNYCH

39x19 cm

szary 2,60 3,20

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – grubość 9 cm 

120 szt. 5 1340

szary 2,88 2,10

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – grubość 12 cm 

90 szt. 5 1340

39x19 cm

szary 3,15 3,87

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – grubość 14 cm 

80 szt. 5 1490

szary 3,44 4,23

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – grubość 17,8 cm 

60 szt. 5 1350

szary 3,70 4,55

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – grubość 19 cm 

60 szt. 5 1410

szary 4,40 5,41

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Pustak Konstrukcyjny 39x19 – grubość 24 cm 

50 szt. 5 1490

39x19 cm39x19 cm39x19 cm39x19 cm

NADPROŻA

wys. 19 cm, szer. 9 cm, dł. 120-300 cm

czerwony 28,80 35,42

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Nadproże 120

20 szt. 5 760

czerwony 35,80 44,03

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Nadproże 150

20 szt. 5 980

czerwony 42,50 52,28

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Nadproże 180

20 szt. 5 1080

czerwony 49,50 60,89

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Nadproże 210

20 szt. 5 1320

czerwony 56,30 69,25

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Nadproże 240

20 szt. 5 1550

czerwony 63,00 77,50

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Nadproże 270

20 szt. 5 1720

czerwony 71,00 87,33

ilość na palecie (szt.) ilość warstw na palecie waga palety (kg) kolory cena netto (zł/szt.) cena brutto (zł/szt.)

Nadproże 300

20 szt. 5 1950
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PREFABRYKATY I PRODUKTY BETONOWE DLA BUDOWNICTWA

BETON TOWAROWY

Beton B7.5

163.00 200,49

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

173,00 212,79

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

187,00 230,01

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

195,00 239,85

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

212,00 260,76

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

221,00 271,83

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

240,00 295,20

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

275,00 338,25

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Beton C8/10

Beton C12/15

Beton C16/20

Beton C20/25

Beton C25/30

Beton C30/37

Beton C35/47

PODBUDOWY I STABILIZACJE

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:4

158.00 194,34

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:6

133,00 163,59

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:8

129,00 158,67

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:10

126 154,98

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:30

108.00 132,84

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:50

99,00 121,77

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Stabilizacja 1.5 Mpa

110.00 135,30

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Stabilizacja 2.5 Mpa

117,00 143,91

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Stabilizacja 5 Mpa

136,00 167,28

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:5

150,00 184,50

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3

Podbudowa cementowo-piaskowa 1:20

115,00 141,45

ilość cena netto (zł/m3) cena brutto (zł/m3)

1 m3
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Firma CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. zwana dalej Producentem, 
potwierdzając wysoką jakość swoich produktów i  w  trosce o  zadowolenie 
swoich Klientów, udziela gwarancji na wyroby betonowe zakupione bezpo-
średnio u Producenta lub w hurtowni oraz w składach materiałów budowla-
nych, z którymi Producent ma podpisane aktualnie umowy o współpracę na 
określonych zasadach i warunkach.
1.  Producent gwarantuje nabywcy jakość i zgodność parametrów technicz-

nych produktów z Normą Europejską.
2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru produktów, 

pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
3.  Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.
4.  Producent uznaje w ramach gwarancji wady ukryte powstałe z przyczyn 

tkwiących w produkcie:
 •  wady konstrukcji,
 •  wady wykonania,
 •  wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.
5.  Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
 •  niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
 •  niewłaściwego doboru rodzaju materiału do warunków eksploatacji,
 •  niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów 

– np.: obtłuczenia, zarysowania, zabrudzenia i zniszczenia powstałe po 
zakupie,

 •  niewłaściwego i  niezgodnego z  zasadami sztuki budowlanej montażu 
zakupionych wyrobów,

 •  użycia do zagęszczania zabudowanej nawierzchni urządzenia wibracyj-
nego bez osłony gumowej,

 •  zabudowy wyrobów przed upływem 14 dni od daty produkcji – dotyczy 
zagęszczenia ułożonej nawierzchni urządzeniem wibracyjnym,

 •  fugowania zabudowanych krawężników i obrzeży zaprawą cementową 
– zalecane jest używanie elastycznej fugi lub brak spoinowania,

 •  niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania zakupionych wyrobów,
 •  wykonania jakichkolwiek zabiegów renowacyjnych, tj. usuwania wykwi-

tów, impregnacji nawierzchni bez porozumienia z producentem.
 Gwarancja nie obejmuje:
 •  odchyłów kolorystycznych uwarunkowanych naturalną zmiennością 

odcieni stosowanych kruszyw i  cementu oraz warunków dojrzewania, 
na które Producent nie ma wpływu,

 •  występowania wykwitów, które według obowiązujących norm nie mają 
szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów i nie są uzna-
wane za istotne.

6.  Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Nabywcę:
 •  pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dane kontaktowe 

oraz wskazującego rodzaj wady,
 •  oryginału lub kserokopii faktury zakupu wyrobów,
 •  oryginału lub kserokopii etykiet zakupionych wyrobów.
7.   Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji Nabywca może składać bez-

pośrednio w siedzibie Producenta lub w miejscu dokonania zakupu.
8.  W przypadku stwierdzenia wady Nabywca powinien bezwzględnie 

wstrzymać zabudowę wyrobów, w przeciwnym wypadku Producent nie 
będzie ponosił kosztów demontażu zabudowanych wyrobów.

9.  Producent w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia dokona komisyjnych 
oględzin wyrobu w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania 
zasadności reklamacji.

10.  W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji 
zobowiązań gwarancyjnych, w szczególności gdy Nabywca wiedział o wa-
dzie w momencie zakupu i odbioru towaru lub gdy wada nie jest istotna 
i nie obniża wartości i użyteczności wyrobu.

11.  W przypadkach nieobjętych niniejszą gwarancją mają zastosowanie prze-
pisy Kodeksu handlowego oraz Kodeksu cywilnego.

Warunki sprzedaży
1.  Wyroby są sprzedawane na drewnianych paletach, są zabezpieczone folią 

i/lub taśmą pakową.
2.  Za każdą odebraną paletę będzie pobrana kaucja w wysokości 30 zł netto. 

Potwierdzeniem będzie wystawiona faktura VAT.
3.  Firma CERTUS Technologie Budowlane Sp. z  o.o. deklaruje odkupienie 

pobranych nieuszkodzonych palet w  terminie 60 dni od daty zakupu 
z uwzględnieniem ceny wystawionej na fakturze VAT. Po upływie terminu 
60 dni od daty zakupu frma CERTUS Technologie Budowlane Sp.  z o.o. 
może odmówić odkupienia palet od Nabywcy lub odkupić je po niższej 
cenie.

4.  Niektóre typy kostek brukowych posiadają kostki brzegowe i/lub po-
łówkowe, które są oferowane razem z kostkami podstawowymi w ściśle 
określonych proporcjach na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych 
i/lub połówkowych nie podlega zwrotowi, a niedobór może być uzupeł-
niony poprzez docinanie kostek podstawowych.

Informacje techniczne
Wyroby firmy CERTUS Technologie Budowlane Sp. z  o.o. produkowane są 
w  oparciu o  wymagania stawiane przez obowiązujące w  Polsce przepisy. 
Wszystkie surowce, jak i  cały proces produkcyjny, podlegają ciągłemu nad-
zorowi technologicznemu oraz badaniom. Wszystkie te działania są zgodne 
z zasadami Zakładowej Kontroli Produkcji określonymi w odpowiednich nor-
mach. Dzięki temu nadzorowi wszystkie wyroby osiągają wysokie parametry 
techniczne, oznaczone podczas badań bieżących w  laboratorium zakłado-
wym oraz potwierdzone okresowo w laboratoriach zewnętrznych.

Parametry techniczne spełniają wymagania następujących norm:
 •   kostka brukowa – zgodnie z PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. 

Wymagania i metody badań,
 •  krawężniki i obrzeża – zgodnie z PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. 

Wymagania i metody badań,
 •  płyty chodnikowe, ażurowe, typu JOMB, korytka ściekowe – zgodnie 

z PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań,
 •  palisady o gazony ogrodowe – zgodnie z PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty 

z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów ,
 •  bloczki fundamentowe – zgodnie z  PN-EN 771-3:2005 wraz ze zmianą 

PNEN 771-3:2005/AC:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych,

WARUNKI GWARANCJI

 •  pustaki stropowe TERIVA – zgodnie z  PN-B-19504:2004 Prefabry-
katy z  betonu – Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki, PN-EN 
13369:2005 wraz ze zmianą PN-EN 13369:2005/A1:2008 Wspólne 
wymagania dla prefabrykatów z betonu,

 •  nadproża – PN-EN 845-2:2004 Specyfkacja wyrobów dodatkowych 
do murów, Część 2: Nadproża wraz ze zmianą PN-EN 845-2:2004/
AP1:2005,

 •  belki stropowe – zgodnie z  PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z  betonu 
– Stropy gęstożebrowe zespolone – Belki

Wszystkie wyroby frmy CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. produko-
wane są na bazie wysokiej klasy cementu 42,5 R CEM 1 oraz 52,5 R CEM 1, 
kruszyw, barwników, plastyfkatorów. Wszystkie te składniki są pochodzenia 
naturalnego, a więc można stwierdzić, że powstałe z nich wyroby są produk-
tami pochodzenia naturalnego. Pomimo staranności i  kontroli wszystkich 
ważnych elementów podczas produkcji, wyroby betonowe narażone są na 
występowanie pewnych zjawisk, tj.: wykwitów, odchyleń kolorystycznych, 
różnic w strukturze warstwy licowej.

Naloty – Wykwity: Ca(OH)2 + CO2 + CaCO3 + H2O
Wykwity są zjawiskiem naturalnym związanym z występowaniem wapnia we 
wszystkich normowych cementach. Przyczyną tego zjawiska jest karboniza-
cja wodorotlenku wapnia, który powstaje w  wyniku hydrolizy krzemianów 
wapniowych zawartych w  cemencie. Beton wibroprasowany stabilizuje się 
i dojrzewa w procesie twardnienia i oddziaływania warunków atmosferycz-
nych. Podczas tego procesu, wskutek zetknięcia z  wilgocią, na powierzchni 
kostki pojawia się biały nalot – węglan wapnia. Jest to pozostałość związków 
wapnia, które w  procesie produkcyjnym nie weszły w  reakcję chemiczną. 
Z  upływem czasu związki te przechodzą w  kwaśny węglan wapnia, który 
jest rozpuszczalny w wodzie i ulega całkowitemu zmyciu. Ten proces może 
trwać nawet do trzech lat. Pojawienie się wykwitów nie może być powodem 
reklamacji. Polskie Normy, np. PN-EN 1338:2005 – Betonowa kostka brukowa. 
Wymagania i metody badań oraz Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego 
Dróg i  Mostów dopuszczają występowanie wykwitów jako naturalnego 
elementu dojrzewania betonu. 

Odchylenia w kolorze
Mimo prowadzenia procesu produkcyjnego w  warunkach ścisłej kontroli, 
mogą wystąpić pewne wahania kolorystyki wyrobów. Wahania te najczęściej 
spowodowane są zmianami następujących czynników: zróżnicowania warun-
ków twardnienia, uziarnienia i odcienia kruszywa, koloru i temperatury stoso-
wanego cementu, wieku betonu. Wiąże się to z naturalną stabilizacją barwy, 
powstawaniem i znikaniem wykwitów, zróżnicowaniem wpływu czynników 
atmosferycznych oraz natężeniem ruchu na gotowej nawierzchni. W  miarę 
upływu czasu następuje wyrównanie się różnic kolorystycznych.

Oferta oraz podane ceny produktów mają charakter jedynie informa-
cyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Certus Technologie Budowalne Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności za błędy powstałe w publikacji prezentowanych cen i zastrzega 
sobie prawo do zmiany cen bez podania przyczyny.
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