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Płyty dekoracyjne DESIO® | kolor pastelowy.
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

VESTONE – to nowa marka firmy 

BUDOKRUSZ – jednego z czołowych 

krajowych producentów betonu  

i materiałów budowlanych. 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. 

www.vestone.pl
www.budokrusz.pl

Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor ochra | uszlachetnienie SILCO Elite.
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TECHNOLOGIA
UNIKALNY 

SYSTEM WCS
WATERPROOF 

COATING SYSTEM

Produkty VESTONE z linii AVANGARDE i COLORATTO posia-
dają powłokę Waterproof Coating System. To unikalna tech-

nologia polegająca na zastosowaniu podczas produkcji do-
mieszek 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,

• ograniczenie występowania wykwitów wapiennych,
• wysoka odporność na czynniki zewnętrzne – wodę, sól i niską 

temperaturę,

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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PŁYTA 
DEKORACYJNA

Gwarantujemy najwyższą jakość  

wszystkich naszych produktów i ich 

zgodność z obowiązującymi normami. 

Na wszystkie nasze wyroby  

z nawierzchniami AVANGARDE, TOP 
ARTE, COLORATTO oraz ONE COLOR 
udzielamy 3-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 od góry folią 

ochronną, zaś całość jest spięta taśmą. Tak kompleksowe 

zabezpieczenie, minimalizuje ryzyko uszkodzenia wyrobów  

podczas ich transportu.

GWARANCJA 
JAKOŚCI

BEZPIECZNE PAKOWANIE

Kostka dekoracyjna MONTE CARLO® | kolor topaz i onyx.

W tle ścieżka z płyt LAMEZIA® | kolor kobaltowy.



6

Proces barwienia wierzchniej 
warstwy produktu, w trakcie 
którego nakładane są różne 

tonacje barw. W efekcie 
powstają niepowtarzalne 

powierzchnie. 

W procesie śrutowania i/lub 
szczotkowania powierzchni 

produktu następuje silniejsze 
wyeksponowanie kruszyw. 
Delikatność chropowatej 

powierzchni staje się 
dodatkowym walorem 

użytkowym sprawiając, że jest 
mniej śliska.

Zewnętrzna warstwa produktu 
wzbogacana jest barwnikiem 
lub jest wykonana wyłącznie 
z surowego betonu. Powstaje 

klasyczna powierzchnia 
o jednolitym zabarwieniu, 

która doskonale komponuje 
się z powierzchniami 

TOP ARTE, AVANGARDE 
i COLORATTO.

TECHNOLOGIA NOWEJ 
GENERACJI polegająca na 

lakierowaniu gotowego 
produktu. LAKIER stanowi 

dodatkową WARSTWĘ 
OCHRONNĄ, podwyższającą 
odporność płyt na ścieranie, 

zabrudzenia oraz sole 
odladzające. Powierzchnia 
produktu z SILCO Elite jest 

BARDZIEJ ODPORNA na 
wchłanianie czynników 

powodujących zabrudzenie 
oraz łatwiejsza  

w utrzymaniu w czystości.

W procesie wypłukiwania 
wierzchniej warstwy kostek 

i płyt wyeksponowane 
zostają ziarna grysu i kamieni 

naturalnych. Powstaje 
naturalna, elegancka 

chropowatość powierzchni, 
która podwyższa właściwości 

antypoślizgowe produktu.

AVANGarde TOPArte COLORATTO

POWIERZCHNIE
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TECHNOLOGIA NOWEJ 
GENERACJI polegająca na lakierowaniu 
gotowego produktu. LAKIER stanowi 
dodatkową WARSTWĘ OCHRONNĄ, 
podwyższającą odporność płyt na ścieranie, 
zabrudzenia oraz sole odladzające. Powierzchnia 
produktu z SILCO Elite JEST BARDZIEJ 
ODPORNA na wchłanianie czynników 
powodujących zabrudzenie oraz łatwiejsza 
w utrzymaniu w czystości.

 wyrazista, wzmocniona barwa

 trwałość koloru

 odporność na wahania temperatur

 odporność na promieniowanie UV

 odporność na wnikanie zabrudzeń

 odporność na mróz i sól

 łatwość czyszczenia 

SILCO ELITE
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Jej natężeniem można podkreślać stylistykę  

i funkcjonalność miejsca.  

Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

 

Neutralna barwa o wielu obliczach pozwala 

podążać za aktualnymi trendami. Odcienie 

szarości, doskonale sprawdzają się w stylach 

skandynawskim i klasycznym. Niezwykle 

popularne są ciemniejsze natężenia barwy, 

doskonałe dla architektury industrialnej, 

nowoczesnej i minimalistycznej.

SZAROŚĆ JEST 
WIELOBARWNA

Płyty dekoracyjne 

MUSSO®

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor topaz | uszlachetnienie SILCO Elite.
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Czysty topaz jest przeźroczysty  

i może być postrzegany jako diament.  

W naturze, ten najtwardszy wśród krzemieni, 

występuje w wielu kolorach. Stosowany jest 

w jubilerstwie oraz do produkcji materiałów 

ogniotrwałych i ściernych.

Jeden z jego odcieni stał się inspiracją do 

stworzenia płyt dekoracyjnych. Delikatna, 

stonowana barwa o wyszukanym zabarwieniu, 

wytwornie podkreśla aranżowane przestrzenie.

BARWA TOPAZ

 wyrazista, wzmocniona barwa
 trwałość koloru
 odporność na wahania temperatur
 odporność na promieniowanie UV
 odporność na wnikanie zabrudzeń
 odporność na mróz i sól
 łatwość czyszczenia 

NOWOŚĆ
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TOPArte PŁYTA DEKORACYJNA MUSSO®

barwa: topaz

wymiary: 60 x 60 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: TOP ARTE
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 36 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: TOP ARTE
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 28 szt.
ilość na palecie: 8,96 m2 

waga palety: ≈ 880 kg

NOWOŚĆ
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor topaz | uszlachetnienie SILCO Elite.
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor onyx | uszlachetnienie SILCO Elite.
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Szlachetność drogocennego minerału 

stosowanego w jubilerstwie oraz aranżacji 

wnętrz stała się inspiracją do stworzenia 

dekoracyjnych płyt.

Elegancka barwa, wzbogacona drobinkami 

jasnego kruszywa oferuje możliwość 

stworzenia wytwornych przestrzeni.

BARWA ONYX

 wyrazista, wzmocniona barwa

 trwałość koloru

 odporność na wahania temperatur

 odporność na promieniowanie UV

 odporność na wnikanie zabrudzeń

 odporność na mróz i sól

 łatwość czyszczenia 

NOWOŚĆ
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PŁYTA DEKORACYJNA MUSSO®

barwa: onyx

wymiary: 60 x 60 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 36 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 28 szt.
ilość na palecie: 8,96 m2 

waga palety: ≈ 880 kg

NOWOŚĆ

TOPArte
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor onyx | uszlachetnienie SILCO Elite.
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor platyna | uszlachetnienie SILCO Elite.
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Wyjątkowość platyny, drogocennego metalu 

używanego w jubilerstwie, subtelnie i elegancko 

podkreślającego status została zaklęta  

w dekoracyjnej płycie.

 

Szlachetny kolor dekoracyjnych płyt MUSSO® 

PLATYNA dyskretnie i z wielkim wyczuciem estetyki 

podkreśla wyjątkowy charakter miejsca oraz gust 

właścicieli. 

BARWA PLATYNA

 wyrazista, wzmocniona barwa

 trwałość koloru

 odporność na wahania temperatur

 odporność na promieniowanie UV

 odporność na wnikanie zabrudzeń

 odporność na mróz i sól

 łatwość czyszczenia 
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PŁYTA DEKORACYJNA MUSSO®

barwa: platyna

wymiary: 60 x 60 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 36 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 28 szt.
ilość na palecie: 8,96 m2 

waga palety: ≈ 880 kg
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor platyna | uszlachetnienie SILCO Elite.
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor inox | uszlachetnienie SILCO Elite.
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Z inspiracji stalą nierdzewną inox, stosowaną  

w wielu dziedzinach życia, powstały płyty 

dekoracyjne. Wszechstronność i funkcjonalność  

to cechy, które łączą oba produkty.

Industrialne natężenie barwy płyt dekoracyjnych 

MUSSO® w kolorze INOX sprawia, że doskonale 

sprawdzają się czy to w nowoczesnych czy 

minimalistycznych przestrzeniach. 

Uniwersalna szarość, delikatnie podkreślona 

światłem dziennym, które pracuje na powierzchni 

sprawdzi się w wymagających, często użytkowanych 

miejscach.

BARWA INOX

 wyrazista, wzmocniona barwa

 trwałość koloru

 odporność na wahania temperatur

 odporność na promieniowanie UV

 odporność na wnikanie zabrudzeń

 odporność na mróz i sól

 łatwość czyszczenia 



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

24

TARAS

PŁYTA DEKORACYJNA MUSSO®

barwa: inox

wymiary: 60 x 60 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 36 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 28 szt.
ilość na palecie: 8,96 m2 

waga palety: ≈ 880 kg
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor inox | uszlachetnienie SILCO Elite.
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor lawa | uszlachetnienie SILCO Elite.
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Nieposkromione siły natury, czerń bazaltu, 

nasączona połyskiem porowata powierzchnia 

gorącej lawy, stały się natchnieniem dla płyt 

dekoracyjnych.

Silne natężenie barwy płyt dekoracyjnych MUSSO® 

w kolorze LAWA to propozycja dla osób, które 

wysoko sobie cenią oryginalność.

Czerń budząca skojarzenia z elegancją i klasą,  

z powodzeniem stosowana w modzie i motoryzacji, 

również sprawdza się w architekturze. Doskonale 

wpisuje się we współczesne trendy idące w stronę 

minimalizmu. Wystarczy wyłożenie powierzchni  

w tym wyjątkowym kolorze by podkreślić wytworny 

gust inwestora i sprawić, że aranżowane miejsce 

wygląda bardzo ekskluzywnie.

BARWA LAWA

 wyrazista, wzmocniona barwa

 trwałość koloru

 odporność na wahania temperatur

 odporność na promieniowanie UV

 odporność na wnikanie zabrudzeń

 odporność na mróz i sól

 łatwość czyszczenia 
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PŁYTA DEKORACYJNA MUSSO®

barwa: lawa

wymiary: 60 x 60 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 36 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 28 szt.
ilość na palecie: 8,96 m2 

waga palety: ≈ 880 kg
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor lawa | uszlachetnienie SILCO Elite.
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor ochra | uszlachetnienie SILCO Elite.
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Odcienie brązu, począwszy od hebanowego, 

poprzez wszelkie odcienie beżu, ochrę aż do 

piaskowego są barwami neutralnymi. Naturalnie 

spotykane w przyrodzie, doskonale wtapiają się 

w tło. Nie przytłaczając otoczenia stają się jego 

naturalnym elementem. Doskonale komponują 

się z zielenią i kolorowymi kwiatami.

BARWY NATURY

Płyty dekoracyjne 

MUSSO®
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor sahara | uszlachetnienie SILCO Elite.
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Jak wspomnienie wyłaniających się rankiem 

wielobarwnych wydm, którym tonację nadają 

promienie palącego słońca. Świadomość 

nieograniczonej przestrzeni oraz radość z dalszej 

podróży.

 

Piaskowa ciepła barwa, delikatnie nieregularna 

faktura na której gra światło słoneczne to esencja 

płyt MUSSO® w kolorze SAHARA. Wyjdź boso na 

taras i poczuj nadmorski klimat plaży.

BARWA SAHARA

 wyrazista, wzmocniona barwa
 trwałość koloru
 odporność na wahania temperatur
 odporność na promieniowanie UV
 odporność na wnikanie zabrudzeń
 odporność na mróz i sól
 łatwość czyszczenia 
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PŁYTA DEKORACYJNA MUSSO®

barwa: sahara

wymiary: 60 x 60 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 36 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 28 szt.
ilość na palecie: 8,96 m2 

waga palety: ≈ 880 kg
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TARAS

Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor sahara | uszlachetnienie SILCO Elite.
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Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor ochra | uszlachetnienie SILCO Elite.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

37

PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

OCHRA to jeden z barwników, znany ludzkości od tysięcy 

lat. Jest to naturalny, nieograniczony pigment pochodzący 

z iłów lub skał bogatych w związki żelaza, przyjmujący 

odcienie od żółtego, poprzez beże aż do brązu. Z inspiracji 

darem natury powstały płyty MUSSO® w kolorze ochra. 

 

Subtelny z delikatną nutą beżu, ciepły odcień naturalnego 

barwnika zaklęty w ekskluzywnej płycie oraz delikatnie 

nieregularna faktura powierzchni, której wygląd zmienia 

się wraz z natężeniem słońca zapraszają do błogiego 

relaksu na tarasie i spaceru po ogrodzie.

BARWA OCHRA

 wyrazista, wzmocniona barwa
 trwałość koloru
 odporność na wahania temperatur
 odporność na promieniowanie UV
 odporność na wnikanie zabrudzeń
 odporność na mróz i sól
 łatwość czyszczenia 
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PŁYTA DEKORACYJNA MUSSO®

barwa: ochra

wymiary: 60 x 60 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 36 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 28 szt.
ilość na palecie: 8,96 m2 

waga palety: ≈ 880 kg



ŚCIEŻKI

OGRÓD
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor ochra | uszlachetnienie SILCO Elite.



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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TARAS

Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor dioryt | uszlachetnienie SILCO Elite.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

41

PŁYTA 
DEKORACYJNA

Czysta i neutralna biel doskonale łączy się ze 

wszystkimi kolorami. Uszlachetnienie bieli 

dodatkiem innej barwy sprawia, że całość 

staje się bardziej wyrazista. Surowa sterylność 

i neutralność przełamane nutą naturalnych 

kruszyw sprawiają, że aranżowane miejsce staje 

się bliskie naturze i bardzo eleganckie  

w odbiorze.

PRZEŁAMUJĄC BIEL

Płyty dekoracyjne 

MUSSO®

TARAS



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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TARAS

Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor dioryt | uszlachetnienie SILCO Elite.

Mur z elementów VIALE® | kolor marengo.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

43

PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Bardzo szykowna, nietuzinkowa skała magmowa  

o ciekawej ziarnistej strukturze subtelnie zatopiona  

w płycie dekoracyjnej.

Wyeksponowane białe, szare i czarne kruszywa  

w dekoracyjnej płycie MUSSO® w kolorze DIORYT optycznie 

oddają istotę kamienia.

Naturalna, wytwornie wyglądająca powierzchnia oraz 

praktyczne formaty płyt dyskretnie wpisują się w klimat 

aranżowanej przestrzeni, wpływając na pozytywny nastrój. 

Jasna, wymagająca zaangażowania powierzchnia, 

odwdzięcza się urodą.

Dla miłośników dyskretnego uroku elegancji.

BARWA DIORYT

 wyrazista, wzmocniona barwa
 trwałość koloru
 odporność na wahania temperatur
 odporność na promieniowanie UV
 odporność na wnikanie zabrudzeń
 odporność na mróz i sól
 łatwość czyszczenia 



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

44

TARAS

TOPArte PŁYTA DEKORACYJNA MUSSO®

barwa: dioryt

wymiary: 60 x 60 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: TOP ARTE
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 36 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1200 kg

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 4 cm
powierzchnia: TOP ARTE
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 28 szt.
ilość na palecie: 8,96 m2 

waga palety: ≈ 880 kg



ŚCIEŻKI

OGRÓD
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Płyty dekoracyjne MUSSO® | kolor dioryt | uszlachetnienie SILCO Elite.



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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Płyty dekoracyjne DESIO® | kolor pastelowy. 

Ozdobna opaska z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor antracytowy. 

TARAS



ŚCIEŻKI

OGRÓD
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne DESIO® | kolor topaz.

Murek z elementów VIALE® | kolor grafit.

Wykończenie tarasu obrzeżem MERSANO® | kolor grafit.

wymiary: 60 x 30 cm
grubość: 5 cm
powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 72 szt.
ilość na palecie: 12,96 m2 

waga palety: ≈ 1512 kg

Praktyczny prostokątny format dekoracyjnych płyt Desio® daje 
możliwość tworzenia ścieżek czy tarasów, które optycznie 
będą wydawać się szersze niż w rzeczywistości. 

Nowoczesność i funkcjonalność w jednym. Idealne dla 
osób poszukujących modnych i jednocześnie eleganckich 
rozwiązań.

TARAS

PŁYTA DEKORACYJNA DESIO®



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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Wykończenie tarasu obrzeżem MERSANO® | kolor grafit. 

Płyty dekoracyjne DESIO® | kolor topaz.

kolor
ONYX

kolor
TOPAZ

kolor
AGAT

PŁYTA DEKORACYJNA 

DESIO®

AVANGarde
z powierzchnią 

TARAS



ŚCIEŻKI

OGRÓD
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne DESIO® | kolor topaz.

Praktyczny detal do eleganckiego  
wykończenia tarasu

MERSANO®

OBRZEŻE DEKORACYJNE

Wykończenie tarasu obrzeżem MERSANO® | kolor grafit.

TARAS



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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Płyty dekoracyjne DESIO® | kolor antracytowy. 

Wykończenie ścieżki dekoracyjną kostką GRADO® | kolor onyx. 

TARAS



ŚCIEŻKI

OGRÓD
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Płyty dekoracyjne DESIO® | kolor pastelowy.

PŁYTA DEKORACYJNA DESIO®

z powierzchnią COLORATTO

kolor: MUSZELKOWY

kolor: ANTRACYTOWY

kolor: PASTELOWY

kolor: MARENGO

Ozdobna opaska z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor antracytowy. 

kolor: KASZTANOWY



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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Wokół klombu płyty dekoracyjne DESIO® | kolor antracytowy. 

Klomb z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor topaz i onyx. 

Podjazd z kostki dekoracyjnej WENECJA® | kolor topaz. 

Wykończenie nawierzchni kostką dekoracyjną GRADO® | kolor onyx. 

TARAS



ŚCIEŻKI

OGRÓD
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

Płyta dekoracyjna DESIO® | kolor pastelowy. 

Wykończenie tarasu kostką dekoracyjną GRADO® | kolor antracytowy. 

TARAS



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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TARAS

Płyty dekoracyjne FERRARA® | kolor muszelkowy. 



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS

55

PŁYTA 
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne FERRARA® | kolor antracytowy. 

PŁYTA DEKORACYJNA  
FERRARA® 
Duże, wygodne formaty płyt oraz unikalne 
rozłożenie barwy na kamieniach pozwalają 
tworzyć oryginalne przestrzenie. 

wymiary (kombiforma):  

60 x 40 cm, 40 x 40 cm,  
40 x 20 cm, 20 x 20 cm
grubość: 8 cm
powierzchnie: COLORATTO
jednostka miary: m2

ilość na palecie: 7,68 m2 

waga palety: ≈ 1460 kg

wymiary (kombiforma):  

60 x 40 cm, 40 x 40 cm,  
40 x 20 cm, 20 x 20 cm
grubość: 5 cm
powierzchnie: COLORATTO
jednostka miary: m2

ilość na palecie: 11,52 m2 

waga palety: ≈ 1428 kg

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie. Produkt dostępny jest 
wyłącznie w zestawie.

Płyty FERRARA® 8 cm można stosować na podjazdach.



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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TARAS

Kostka dekoracyjna FERRARA® | kolor pastelowy. KOSTKA DEKORACYJNA FERRARA®

z powierzchnią COLORATTO

kolor MUSZELKOWY
grubość 5 cm, 8 cm

kolor MARENGO
grubość 5 cm, 8 cm

kolor ANTRACYTOWY 
grubość 5 cm

kolor KASZTANOWY 
grubość 5 cm

kolor PASTELOWY 
grubość 5 cm



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna FERRARA® | kolor marengo.



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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TARAS

Ścieżka z płyt dekoracyjnych LAMEZIA® | kolor kobaltowy. 

Podjazd z dekoracyjnej kostki MONTE CARLO® | kolor topaz i onyx. 



ŚCIEŻKI

OGRÓD

59

PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Płyta dekoracyjna LAMEZIA® | kolor marengo. 

PŁYTA DEKORACYJNA LAMEZIA®

Wielkoformatowa płyta Lamezia® jest idealna do tworzenia 
prostych, geometrycznych kształtów. Format kwadratu 
oraz dwa pasujące do siebie kolory pozwalają tworzyć 
nawierzchnie o jednolitym wybarwieniu i na bardzo dużej 
przestrzeni stworzyć indywidualny wzór. Trwałość i elegancja 
zamknięte w dużym formacie

wymiary: 80 x 80 cm
grubość: 8 cm
powierzchnie: COLORATTO, ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 8 szt.
ilość na palecie: 5,12 m2 

waga palety: ≈ 960 kg



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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TARAS

Ścieżka z płyt dekoracyjnych LAMEZIA® | kolor kobaltowy. 

Podjazd z dekoracyjnej kostki MONTE CARLO® | kolor topaz i onyx. 



ŚCIEŻKI

OGRÓD
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Ścieżka z płyty dekoracyjnych LAMEZIA® | kolor kobaltowy.

PŁYTA DEKORACYJNA LAMEZIA®

z powierzchnią 

z powierzchnią 

COLORATTO

Na tarasie płyty dekoracyjne DESIO® | kolor onyx. 

kolor MARENGO

kolor KOBALTOWY



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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TARAS

Płyta dekoracyjna ALICANTE® | kolor kobaltowy.



ŚCIEŻKI

OGRÓD
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Płyta dekoracyjna ALICANTE® | kolor kobaltowy.

PŁYTA DEKORACYJNA ALICANTE®

Duży, elegancki format płyt Alicante® oraz współgrające ze 
sobą barwy pozwalają na oryginalną aranżację przestrzeni 
zarówno wokół nowoczesnych budynków jak i o klasycznej 
architekturze. Zastosowanie dużego formatu płyty, daje 
możliwość stworzenia bardzo eleganckiej przestrzeni.

wymiary: 80 x 40 cm
grubość: 8 cm
powierzchnie: COLORATTO, ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 24 szt.
ilość na palecie: 7,68 m2 

waga palety: ≈ 1580 kg



PŁYTA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD
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TARAS

Płyta dekoracyjna ALICANTE® | kolor marengo.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

65

PŁYTA 
DEKORACYJNA

TARAS

Płyta dekoracyjna ALICANTE® | kolor marengo.PŁYTA DEKORACYJNA ALICANTE®

z powierzchnią 

z powierzchnią 

COLORATTO

kolor MARENGO

kolor KOBALTOWY



Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor agat i topaz.

Wykończenie ścieżki kostką dekoracyjną GRADO® | kolor onyx.

66



KOSTKI 
DEKORACYJNE
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS

68

Kostka dekoracyjna CORTINA® | kolor marengo.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna CORTINA® | kolor muszelkowy.

KOSTKA DEKORACYJNA 

CORTINA®

Oryginalne, praktyczne formaty kamieni 
oraz paleta barw oferują możliwość tworzenia nawierzchni 
spójnych z architekturą domu i zielenią ogrodu.

wymiary (kombiforma):  

43 x 20 cm, 34 x 20 cm, 25 x 20 cm,  
16 x 20 cm
grubość: 6 cm
powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO
jednostka miary: m2

ilość na palecie: 11,2 m2 

waga palety: ≈ 1540 kg

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych 
na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

NOWOŚĆ



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS

70

Kostka dekoracyjna CORTINA® | kolor topaz. 

kolor
ONYX

kolor
TOPAZ

kolor
AGAT

KOSTKA DEKORACYJNA 

CORTINA®

AVANGarde
z powierzchnią 

NOWOŚĆ
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PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna CORTINA® | kolor marengo.

kolor MUSZELKOWY

KOSTKA DEKORACYJNA 

CORTINA®

z powierzchnią COLORATTO

kolor ANTRACYTOWY

kolor MARENGO

NOWOŚĆ



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Podjazd z kostki dekoracyjnej MONTE CARLO® | kolor topaz i onyx.

W oddali ścieżka z dekoracyjnych płyt LAMEZIA® | kolor kobaltowy.



ŚCIEŻKI
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PODJAZD
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Taras z dekoracyjnej kostki MONTE CARLO® | kolor muszelkowy.

Stopnie z dekoracyjnej kostki WENECJA® | kolor muszelkowy, wykończone OBRZEŻEM PALISADOWYM | kolor perla.

KOSTKA DEKORACYJNA  
MONTE CARLO®

Monte Carlo® to luksus zamknięty w wielu wymiarach 
prostokątów. Synonim dobrego smaku i bogactwa prostej 
formy.

wymiary (kombiforma):  

60 x 20 cm, 50 x 20 cm, 40 x 20 cm,  
30 x 20 cm
grubość: 8 cm
powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO
jednostka miary: m2

ilość na palecie: 8,64 m2 

waga palety: ≈ 1580 kg

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych 
na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Podjazd z kostki dekoracyjnej MONTE CARLO® | kolor topaz i onyx.

kolor
ONYX

kolor
TOPAZ

kolor
AGAT

KOSTKA DEKORACYJNA 

MONTE CARLO®

AVANGarde
z powierzchnią 

Ścieżka z dekoracyjnych płyt LAMEZIA® | kolor kobaltowy.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka MONTE CARLO® | kolor topaz i onyx.
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DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS

76

Dekoracyjna kostka MONTE CARLO® | kolor muszelkowy,  
połączona z dekoracyjną kostką WENECJA® | kolor muszelkowy i antracytowy

W tle OBRZEŻE PALISADOWE® | kolor perla.
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OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna MONTE CARLO® | kolor marengo.KOSTKA DEKORACYJNA MONTE CARLO®

z powierzchnią COLORATTO

kolor MARENGO

kolor ANTRACYTOWY

kolor MUSZELKOWY



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Aranżacja z kostki dekoracyjnej WENECJA® | kolor topaz i płyt dekoracyjnych DESIO® | kolor antracytowy.

Ozdobne paski z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor onyx.
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PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor topaz i jaspis.

KOSTKA DEKORACYJNA WENECJA® wymiary (kombiforma):  

30 x 20 cm, 20 x 20 cm, 20 x 10 cm,  
10 x 10 cm
grubość: 6 cm
powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO
jednostka miary: m2

ilość na palecie: 10,80 m2 

waga palety: ≈ 1500 kg

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych 
na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Uniwersalna i niezwykle popularna kostka dekoracyjna. Cztery 
średniej wielkości kamienie oraz dostępne barwy sprawiają, 
że doskonale można ją łączyć z innymi kostkami i płytami 
dekoracyjnymi.
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TARAS

80

Podjazd z kostki dekoracyjnej WENECJA® | kolor agat i topaz.

kolor
TOPAZ

kolor
AGAT

KOSTKA DEKORACYJNA 

WENECJA®

AVANGarde
z powierzchnią 

Ozdobna opaska z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor onyx.
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

KOSTKA DEKORACYJNA WENECJA®

z powierzchnią 

kolor JASPIS

kolor ONYX

AVANGarde
Podjazd z kostki dekoracyjnej WENECJA® | kolor topaz.

Ozdobny pas z dekoracyjnych płyt DESIO® | kolor antracytowy.

Nawierzchnie wykończone ozdobnym paskiem  
z dekoracyjnej kostki GRADO® | kolor onyx.



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Kostka dekoracyjna WENECJA® | kolor topaz i jaspis.
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Podjazd z dekoracyjnej kostki WENECJA® | kolor topaz.

Wykończenie dekoracyjną kostką GRADO® | kolor onyx.

Ścieżka przechodząca przez podjazd z dekoracyjnych płyt DESIO® | kolor antracytowy.



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Kostka dekoracyjna WENECJA® | kolor agat i topaz.

Ozdobne pasy z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor onyx.
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna WENECJA® | kolor topaz i onyx.
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DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor muszelkowy i antracytowy. KOSTKA DEKORACYJNA WENECJA®

z powierzchnią COLORATTO

kolor PASTELOWY

kolor KASZTANOWY

kolor MUSZELKOWY
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TARAS
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PŁYTA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor marengo.KOSTKA DEKORACYJNA WENECJA®

z powierzchnią COLORATTO

kolor TORFOWY

kolor ANTRACYTOWY

kolor MARENGO

Ścieżki wokół domu z dekoracyjnej kostki GRADO® | kolor jaspis 
i antracytowy.
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Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor muszelkowy.
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor muszelkowy.

Pas z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor antracytowy.
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DEKORACYJNA
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PODJAZD

TARAS
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Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor muszelkowy i antracytowy.

Stopnie i nawierzchnia wykończone OBRZEŻEM PALISADOWYM® | kolor perla.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor antracytowy i muszelkowy.



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Podjazd z dekoracyjnej kostki WENECJA® | kolor muszelkowy.

Ozdobne pasy i ścieżki wokół domu z dekoracyjnej kostki GRADO® | kolor marengo i antracytowy.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor marengo.



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor antracytowy i muszelkowy.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka WENECJA® | kolor muszelkowy i antracytowy.

Schody wykończone OBRZEŻEM PALISADOWYM | kolor perla. 



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Dekoracyjna kostka LAPPARE® | kolor muszelkowy.

KOSTKA DEKORACYJNA LAPPARE® wymiary (kombiforma):  

43 x 12 cm, 34 x 12 cm, 25 x 12 cm
grubość: 6 cm
powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO,  
ONE COLOR
jednostka miary: m2

ilość na palecie: 11,02 m2 

waga palety: ≈ 1540 kg

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych 
na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Nowoczesność i funkcjonalność to cechy wyróżniające 
dekoracyjną kostkę LAPPARE®. Wąskie prostokąty kamieni 
doskonale sprawdzają się przy tworzeniu nawierzchni.
Uniwersalna i niezwykle popularna kostka dekoracyjna. Trzy 
średniej wielkości kamienie oraz dostępne barwy LAPPARE® 
sprawiają, że doskonale można ją łączyć z innymi kostkami  
i płytami dekoracyjnymi.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka LAPPARE® | kolor topaz.

kolor
ONYX

kolor
TOPAZ

kolor
AGAT

KOSTKA DEKORACYJNA 

LAPPARE®

AVANGarde
z powierzchnią 



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Kostka dekoracyjna LAPPARE® | kolor marengo. 

KOSTKA DEKORACYJNA 

LAPPARE®

z powierzchnią 

COLORATTO

kolor
MUSZELKOWY

kolor
MARENGO

kolor
ANTRACYTOWY



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna LAPPARE® | kolor kobaltowy.KOSTKA DEKORACYJNA LAPPARE®

z powierzchnią 

kolor KOBALTOWY



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Dekoracyjna kostka GRADO® | kolor jaspis i antracytowy.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Szeroki pas z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor pastelowy i antracytowy.

KOSTKA DEKORACYJNA GRADO® wymiary (kombiforma):  

9,3 x 11 x 9 cm, 8,3 x 10 x 9 cm, 7,3 x 9 x 9 cm,  
6,3 x 8 x 9 cm, 5,3 x 7 x 9 cm
grubość: 6 cm
powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO
jednostka miary: m2

ilość na palecie: 9,8 m2 

waga palety: ≈ 1290 kg

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych 
na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej WENECJA® | kolor muszelkowy.

Trapezowe kształty kamieni kostki dekoracyjnej GRADO® 
oferują ogrom możliwości dowolnego komponowania 
nawierzchni. Drobne kamienie doskonale sprawdzają się do 
wykańczania ścieżek i płaszczyzn, stając się jednocześnie 
dodatkową dekoracją.



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Ścieżka z dekoracyjnej kostki GRADO® | kolor agat i onyx. 



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka GRADO® | kolor jaspis i antracytowy.KOSTKA DEKORACYJNA GRADO®

kolor: ONYX

kolor: AGAT

kolor: JASPIS

kolor: TOPAZ

z powierzchnią AVANGarde



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Wykończenie ścieżki kostką dekoracyjną GRADO® | kolor onyx.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej WENECJA® | kolor agat i topaz.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Ścieżki wokół domu z dekoracyjnej kostki GRADO® | kolor jaspis i antracytowy.

Podjazd z dekoracyjnej kostki WENECJA® | kolor marengo. 



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Ścieżka z kostki dekoracyjnej GRADO® | kolor pastelowy i antracytowy. 

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej WENECJA® | kolor muszelkowy.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka GRADO® | kolor marengo i antracytowy.KOSTKA DEKORACYJNA GRADO®

kolor: KASZTANOWY

kolor: PASTELOWY

kolor: ANTRACYTOWY

kolor: MARENGO

z powierzchnią COLORATTO



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Ścieżka z dekoracyjnej kostki GRADO® | kolor pastelowy i antracytowy.

Na tarasie dekoracyjne płyty DESIO® | kolor pastelowy.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka GRADO® | kolor marengo i antracytowy. 



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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Dekoracyjna kostka SALAMANCA® | kolor szary.

KOSTKA DEKORACYJNA SALAMANCA® wymiary (kombiforma): 10,4 x 13,9 cm,  
12,2 x 13,9 cm, 13,9 x 13,9 cm, 15,7 x 13,9 cm,  
17,4 x 13,9 cm, 19,2 x 13,9 cm, 20,9 x 13,9 cm
grubość: 6 cm
powierzchnie: AVANGARDE, COLORATTO,  
ONE COLOR
jednostka miary: m2

ilość na palecie: 10,75 m2 

waga palety: ≈ 1510 kg
Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych 
na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Kostka dekoracyjna SALAMANCA® doskonale sprawdza się  
do aranżacji nawierzchni wokół domu i w ogrodzie.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka SALAMANCA® | kolor topaz.

kolor ONYXkolor TOPAZkolor AGATKOSTKA DEKORACYJNA 

SALAMANCA®

AVANGarde
z powierzchnią 



KOSTKA 
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA DEKORACYJNA SALAMANCA®

kolor: MARENGO

kolor: KASZTANOWY

kolor: ANTRACYTOWY

kolor: TORFOWY

z powierzchnią 

Dekoracyjna kostka SALAMANCA® | kolor torfowy.

COLORATTO



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS
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KOSTKA 
DEKORACYJNA

Dekoracyjna kostka SALAMANCA® | kolor szary.KOSTKA DEKORACYJNA SALAMANCA®

z powierzchnią 

kolor SZARY

kolor GRAFITOWY



Obrzeże dekoracyjne MERSANO® | kolor grafit.

Ścieżka z płyt dekoracyjnych LAMEZIA® | kolor kobaltowy.
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MAŁA 
ARCHITEKTURA

MERSANO®

OBRZEŻE PALISADOWE

STOPIEŃ SCHODOWY
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MAŁA 
ARCHITEKTURA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS
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Taras z płyt dekoracyjnych DESIO® | kolor topaz wykończony obrzeżem 
dekoracyjnym MERSANO® | kolor grafit.

OBRZEŻE DEKORACYJNE MERSANO®

wymiary: 50 x 28 cm
grubość: 8 cm
powierzchnie: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 60 szt.
waga palety: ≈ 1550 kg

kolor PERLA
kolor GRAFIT

kolor BRĄZ



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS
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MAŁA 
ARCHITEKTURA

Taras z płyt dekoracyjnych DESIO® | kolor topaz wykończony 
obrzeżem dekoracyjnym MERSANO® | kolor grafit.

Obrzeże dekoracyjne MERSANO® | kolor grafit.



MAŁA 
ARCHITEKTURA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS
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OBRZEŻE PALISADOWE 
GŁADKIE

OBRZEŻE PALISADOWE | kolor perla.

wymiary: 50 x 28 cm
grubość: 6 cm
powierzchnie: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 48 szt.
waga palety: ≈ 880 kg

kolor PERLA

kolor GRAFIT

kolor BRĄZ



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS
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MAŁA 
ARCHITEKTURA

Taras z płyt dekoracyjnych DESIO® | kolor onyx wykończony OBRZEŻEM PALISADOWYM | kolor perla.



MAŁA 
ARCHITEKTURA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS
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STOPIEŃ SCHODOWY | kolor brąz. 

STOPIEŃ SCHODOWY | kolor grafit. 

STOPIEŃ SCHODOWY

wymiary: 100 x 35 cm
grubość: 15 cm
powierzchnie: ONE COLOR
jednostka miary: szt.
ilość na palecie: 12 szt.
waga palety: ≈ 1440 kg

kolor PERLA

kolor GRAFIT

kolor BRĄZ
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OGRODZENIE

VIALE®
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OGRODZENIE

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej WENECJA® | kolor marengo.

Mur z elementów VIALE® | kolor marengo.
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OGRODZENIE

kolor PERLA

kolor GRAFIT

kolor MARENGO

Wymiary: 50 x 20 cm
Wysokość: 20 cm 
Jednostka miary: szt.
Waga palety: ≈ 1280 kg 
Ilość na palecie: 50 szt.

VIALE®  KAMIEŃ PODSTAWOWY

Wymiary: 50 x 20 cm
Wysokość: 5 cm 
Jednostka miary: szt.
Waga palety: ≈ 1340 kg 
Ilość na palecie: 120 szt.

Wymiary: 25 x 20 cm
Wysokość: 20 cm 
Jednostka miary: szt.
Waga palety: ≈ 780 kg 
Ilość na palecie: 60 szt.

VIALE® KAMIEŃ NA SŁUPEK

Wymiary: 50 x 40 cm
Wysokość: 5 cm 
Jednostka miary: szt.
Waga palety: ≈ 710 kg 
Ilość na palecie: 30 szt.

VIALE® DASZEK

Wymiary: 50 x 40 cm
Wysokość: 20 cm 
Jednostka miary: szt.
Waga palety: ≈ 760 kg 
Ilość na palecie: 20 szt.

VIALE® DASZEK NA SŁUPEK

Daszek i daszek na słupek dostępne są w kolorach perla i grafit. Kamień połówkowy, kamień na słupek, daszek na słupek  
i daszek można konfekcjonować wg zapotrzebowania.

VIALE® KAMIEŃ POŁÓWKOWY
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OGRODZENIE Mur z elementów VIALE® | kolor marengo.

Nawierzchnia z płyt dekoracyjnych MUSSO® | kolor dioryt.
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Murek z elementów VIALE® | kolor grafit.

Taras z dekoracyjnych płyt DESIO® | kolor topaz,  
wykończony dekoracyjnym OBRZEŻEM MERSANO | kolor grafit.

OGRODZENIE



WARTO WIEDZIEĆ

Różnice w odcieniach kostek to nic innego jak naturalne 

odchylenia barwy materiałów użytych do produkcji. 

Elementy ogrodzeniowe, płyty i kostki dekoracyjne pro-

dukowane są wyłącznie z naturalnych surowców  

tj. cementu oraz kruszyw naturalnych. Ich kolor może się 

nieznacznie różnić barwą. Na etapie produkcji dochodzi 

jeszcze proces dojrzewania betonu, wilgotność powie-

trza oraz temperatura, dlatego zalecamy wykonywanie 

nawierzchni i murków z produktów z tej samej partii 

produkcyjnej. Podczas układania nawierzchni płyty  

i kostki dekoracyjne należy mieszać z kilku różnych palet. 

Pozwala to zminimalizować ewentualne różnice  

w odcieniach na dużych obszarach powierzchni.

betonu, które z czasem samoistnie znikają. Proces ten 

może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. 

Przy mocnych wykwitach można próbować skorzystać 

z dostępnych na rynku środków chemicznych, stoso-

wanych zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.  

Wcześniej zalecamy wypróbowanie na małym kawałku 

nawierzchni, jak dany środek wpływa na produkt. 

Ewentualne środki chemiczne mogą być stosowane 

na wyłączną odpowiedzialność klienta. Producent 

produktów nawierzchniowych nie ponosi odpowie-

dzialności za efekty działania zastosowanych środków 

chemicznych na swoich wyrobach.

Nawierzchnie z dekoracyjnych płyt i kostek brukowych 

wykonanych z betonu nie wymagają specjalistycznych 

zabiegów konserwacyjnych. Po prostu należy o nie 

dbać, zamiatać, zmywać wodą i na bieżąco usuwać 

powstające zabrudzenia czy wypełniać wypłukane 

fugi. Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę 

i zachować ostrożność podczas pielęgnacji zieleni 

i stosowania nawozów mineralnych ponieważ zanie-

czyszczenie nimi wyrobów betonowych może być 

nieodwracalne i niemożliwe do wyczyszczenia. 

Dekoracyjne kostki i płyty są wykonywane z naturalnych 

surowców, zatem barwa produktu ulega zmianom. Pro-

cesy te zachodzą m.in. z powodu dojrzewania produktu 

oraz w trakcie użytkowania czy przez warunki atmosfe-

ryczne takie jak wilgotność powietrza czy temperatura. 

Kolejną przyczyną wpływającą na zmianę barwy jest 

użytkowanie powierzchni, powstające zabrudzenia, spo-

sób konserwacji oraz drastyczne zmiany temperatury

Wykwit wapienny, to białe naloty o różnej intensywności, 

które powstają w procesie naturalnego dojrzewania 

RÓŻNICE W ODCIENIACH

WYKWITY WAPIENNE

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

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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ETAPY UKŁADANIA
PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Zdjąć warstwę gruntu do podłoża 
naturalnego, zwykle jest to warstwa 
o grubości 25-50 cm.  
 
Uwaga! Podbudowa musi leżeć na 
naturalnym podłożu lub dobrze za-
gęszczonym gruncie nasypowym. 

2.  Wykonać ograniczenia krawędzi wyko-
pu tak, aby zapobiec bocznemu rozsu-
waniu się i osiadaniu kostek. W celu do-
kładnego określenia odległości między 
ograniczeniami krawędzi, celowe jest 
wcześniejsze wyłożenie pojedynczego 
rzędu kostek i dodanie do tego 1÷2 cm. 

3.  Ułożyć ewentualne kanały odwadnia-
jące - uważając na spadki (prawidłowe 
nachylenie powierzchni). Wszystkie na-
wierzchnie z kostki brukowej powinny 
mieć spadki poprzeczne 3÷4%, zaś  
w kanałach odwadniających powinien 
być spadek wzdłużny min. 0,5% dla 
umożliwienia odprowadzenia wód 
opadowych. 

4.  Ułożyć warstwę podbudowy spełniają-
cej rolę warstwy nośnej. Ta warstwa po-

winna zapewniać swobodny przepływ 
wód opadowych i być mrozoodporna. 
Może to być pospółka, żwir lub tłuczeń 
o uziarnieniu 0÷32 mm. Podbudowę 
należy układać warstwami o grubości 
około 10÷15 cm, zagęszczając każdą 
warstwę przy pomocy ubijaka lub cięż-
kiego wibratora powierzchniowego. Po 
zagęszczeniu, między ostatnią warstwą 
podbudowy a górną krawędzią ograni-
czenia powierzchni, musi zostać odstęp 
(około 5 cm podsypki + grubość kostki 
– około 1 cm na zagęszczenie). 

5.  Na to podłoże (podbudowę) nanoszo-
na jest podsypka z kruszywa ostroziar-
nistego o granulacji CH-2 mm lub CH-4 
mm, o grubości około 5 cm. 

6.  W warstwie podsypki układane są co 
około 2 m listwy drewniane lub rury tak, 
aby leżały z jednakowym odstępem - 5 
cm od górnych krawędzi ograniczeń 
bocznych. 

7.  Po ułożonych w podsypce elementach 
należy przeciągnąć łatę lub prostą 
deskę tak, aby powstała zupełnie 
płaska powierzchnia podsypki, w razie 
potrzeby dorzucając lub usuwając jej 
nadmiar. 

8.  Na wyrównaną podsypkę nie wolno 
wchodzić. Wyrównana płaszczyzna musi 
mieć to samo nachylenie, co późniejsza 

nawierzchnia z ułożonej kostki brukowej. 
9. Kostki brukowe powinny być ułożone 

swoją długością, prostopadle do kierun-
ku ruchu i leżeć ok. 1 cm powyżej osta-
tecznego położenia nawierzchni. Kostki 
powinny być ułożone na przygotowanej 
podsypce zawsze równo co do wysoko-
ści, kątów i prostoliniowości spoin (pod 
sznur) z właściwym ich powiązaniem 
i dostateczną szerokością spoin (3÷5 
mm), wynikającą z miary siatki kostek. 
Prostoliniowy przebieg spoin należy 
kontrolować co około 5 wyłożonych 
rzędów kostki. Występy dystansowe na 
kostce nie zastępują właściwej wielko-
ści spoin.  
 
Uwaga! Dla uzyskania pożądanej 
gamy kolorystycznej oraz w celu zmi-
nimalizowania ewentualnych różnic 
w odcieniach układanej nawierzchni 
należy mieszać wyroby z kilku róż-
nych palet. 

10. Wstępne wypełnianie spoin musi 
przebiegać w sposób ciągły wraz 
z postępem układania kostki. Odbywa 
się to z reguły w ten sposób, że suchy, 
ostry piasek naturalny lub łamany, jest 
nanoszony na ułożoną nawierzchnię,  
a następnie wmiatany szczotką lub 

miotłą w spoiny, aż do ich wypełnienia. 
W przypadku dekoracyjnych płyt 
MUSSO niedopuszczalne jest fugo-
wanie przy użyciu piasków kopalnych 
lub łamanych ponieważ mogą one 
spowodować uszkodzenie powierzchni 
lakierowanej.

11.  Czysta i sucha nawierzchnia powinna 
być zagęszczana wibratorem po-
wierzchniowym z osłoną z tworzywa 
sztucznego, aby nie spowodować 
zarysowania, zabrudzenia lub uszko-
dzenia kostek. Wibrowanie prowadzi 
się od brzegów w kierunku środka 
powierzchni, aż do uzyskania żądanego 
jej poziomu. Po wibrowaniu trzeba 
powtórnie zapełnić szczeliny i zamieść 
powierzchnię. Zapełnianie szczelin po-
wtarza się wielokrotnie, aż do dobrego 
zagęszczenia znajdującego się w nich 
piasku.  
 
Uwaga! Płyty tarasowe powinny być 
zagęszczane wyłącznie ręcznie przy 
użyciu młotka gumowego wykona-
nego z materiału który nie pozostawi 
śladów na układanych płytach. Płyt 
tarasowych nie powinno się zagęsz-
czać mechanicznie ponieważ może to 
doprowadzić do ich uszkodzenia.

Dobór kostki brukowej w zależności od planowanego natężenia ruchu

NIE NALEŻY! 
Nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie należy układać na:
- istniejącym podłożu betonowym,
- podbudowie wykonanej z betonu, jeżeli nie ma dobrego odprowadzenia  

wód opadowych,
- podsypce z pisaku zmieszanego z cementem, czyli na zaprawie cementowej.

Przy nie przestrzeganiu powyższego wystąpi zjawisko wysadzania kostek 
przez zamarzającą pod nimi wodę.

PAMIĘTAJ! 

Warunkiem dobrego stanu nawierzchni jest odprowadzenie wody opadowej. 

Powierzchnia musi być zawsze wyprofilowana poprzecznie i podłużnie. 

Połączenie powierzchni z budynkami, ogrodzeniami itp. trzeba wykonać tak aby 

woda spływała od strony ograniczenia przesuwu kostki tj. od ściany budynku. 

Jeżeli jest to niemożliwe, należy stosować rynny lub ścieki odpływowe.

ruch pieszy ruch pieszy i samochody osobowe do 3,5 tony ruch samochodów osobowych i ciężarowych intensywny ruch samochodów ciężarowych

4 cm 6 cm 8 cm 10 cm

 



WARUNKI GWARANCJI
BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich pro-

duktów i ich zgodność z obowiązującymi normami 

i Zakładową Kontrolą Produkcji. Wszystkie produkty 

wytwarzane przez BUDOKRUSZ posiadają Deklaracje 

Właściwości Użytkowych

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

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

3. BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich Wyrobów  
i ich zgodność z obowiązującymi normami i Zakładową 
Kontrolą Produkcji. Wszystkie Wyroby posiadają Deklara-
cje Właściwości Użytkowych.

4. Okres gwarancji na Wyroby:

 • płyty i kostki dekoracyjne z linii TOP ARTE, AVANGARDE, 
COLORATTO, ONE COLOR i SOFT ANTIC – 3 lata, 
• kostki brukowe z linii CLASSIC – 3 lata, 
• elementy małej architektury – 3 lata.

5. Gwarancją są objęte Wyroby w pierwszym gatunku. 
Wyroby pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.

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

7. BUDOKRUSZ S.A. odpowiada za wady ukryte, niemożli-
we 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 terminie 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 ponowną zabudową.

10. Gwarancją nie są objęte dopuszczone przez normy 
właściwe: odchyłki w wymiarach, wykwity wapienne, 
odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem pro-
dukcyjnym 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 
transportu, składowania oraz wbudowania wyrobów 
niezgodnie ze sztuką brukarską.

 • wadliwe Wyroby w ilości nie przekraczającej 1% 
zamówienia. Jest to ilość wadliwych Wyrobów uwzględ-
nionych w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas 
pakowania, 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.

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 
dokonania dodatkowych ekspertyz, termin rozpatrzenia 
reklamacji może odpowiednio się wydłużyć.

14. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbu-
dowanych w ilości nieprzekraczającej 2% Wyrobów do-
starczonych na dany obiekt lub inwestycję, BUDOKRUSZ 
S.A. wyda Kupującemu Wyrób wolny od wad w takiej 
samej ilości bez pokrycia kosztów wymiany. W przypad-
ku 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 uzgodnie-
niu 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, 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 przetwa-
rzane (czyli przechowane w formie papierowej  
i elektronicznej) wyłącznie w celu rozpatrzenia reklama-
cji wykonania praw z gwarancji, realizacji wzajemnych 
zobowiązań Stron.

15.3. Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą przetwa-
rzane do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji 
umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających.

15.4. Podanie danych osobowych przez zgłaszającego rekla-
mację jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym do 
rozpoznania reklamacji.

15.5. Zgłaszający reklamację w każdej chwili ma prawo do 
poprawienia danych, aktualizacji, wglądu, cofnięcia zgo-
dy na ich przetwarzanie oraz zażądania od Wierzyciela 
ich trwałego usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarza-
nie danych osobowych uniemożliwi 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 Prezes Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.)

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.

128



Płyty dekoracyjne DESIO® | kolor antracytowy.

Kostka dekoracyjna WENECJA® | kolor topaz.

Ozdobna opaska wokół nawierzchni z dekoracyjnej kostki GRADO® | kolor onyx.

| BETON NA  
 | FUNDAMENTY  
 | WYLEWKI  
 | STROPY



vestone.pl
BUDOKRUSZ S.A. 

Odrano Wola ul. Osowiecka 47,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

KRS 0000549985  
NIP 529-16-75-572,  

wysokość kapitału zakładowego:  
42 529 500,00 zł 

Nr BDO: 000049260

www.vestone.pl 
tel. / fax +48 22 755 50 44
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