
P R O D U C E N T  K O S T K I  B R U K O W E J

KOSTK A
POSTARZ ANA

KOSTK A
FREZOWANA

PŁY TA 
K AMIEŃ Ł AMANY

wyroby szlachetne



NAZWA WYMIARY
grub./ szer./ dł. KOLORY

K-10
postarzana

6x14x12

6x14x17

6x14x20

6x14x24

szary, czerwony, 
antracyt, brąz, 
khaki, melanż, 

piaskowy

NAZWA WYMIARY
grub./ szer./ dł. KOLORY

K-23
postarzana

6x5,3/7,3x9,1

6x6,3/8,3x9,1

6x7,3/9,3x9,1

6x8,3/10,3x9,1

6x9,3/11,3x9,1

szary, czerwony, 
antracyt, brąz, 
khaki, melanż, 

piaskowy

Technologię postarzania wyrobów stosujemy nie tylko 
w przypadku kostki K-10, ale również K-23. Ta specyficz-
na obróbka gotowych materiałów nadaje nowe obli-
cze tym wdzięcznym i dającym nieograniczone możli-
wości ukladania kształtom.

K-23

wyroby szlachetne postarzane

KOSTK A
POSTARZ ANA

Unikalny i oryginalny wygląd kostki uzyskujemy dzięki 
obtłukiwaniu i  zarysowaniu płaszczyzn. Stanowi ona 
idealny komponent zabytkowych budynków, pałacy-
ków czy historycznych miasteczek. Specyficzny, antycz-
ny wręcz charakter wizualny produktu stanowi jedynie 
jego walor artystyczny, ponieważ do produkcji kostki 
użyliśmy najnowocześniejszych technologii, dzięki 
czemu zachowuje ona wszystkie zalety współczesnych 
wyrobów. Najlepszy efekt uzyskuje się, używając kostki 
w kolorze melanż – mieszaninie wielu barw w obrębie 
tej samej powierzchni wyrobu.

K-10



wyroby szlachetne frezowane

KOSTK A
FREZOWANA

Uniwersalna kostka, rewelacyjnie prezentująca się za-
równo na ciągach pieszych, drogach, jak i placach. 
Efektem wyróżniającym produkt jest jego podobień-
stwo do kostki granitowej tzw. „kocich łbów“. Uzysku-
je się go poprzez użycie w  górnej warstwie wyrobu 
grubych ziaren kruszyw szlachetnych – granitu 
i  bazaltu. Ich odkrycie następuje poprzez fizyczne 
zdarcie górnej powierzchni wysezonowanego wyro-
bu. Uzyskany efekt jest odpowiednikiem połączenia 
technik postarzania i śrutowania, co pozwala uzyskać 
piękną i trwałą fakturę kostki, z  jednoczesnym skrusze-
niem jej krawędzi.

Wspomnienie „kocich łbów”

K-1

NAZWA WYMIARY
grub./ szer./ dł. KOLORY

K-1
frezowana

8x12x9

8x12x12

8x12x18

szary granit,  
żółty granit, 

czarny granit



wyroby szlachetne

PŁY TA
K AMIEŃ Ł AMANY

Naturalna struktura kamienia

Płyta kamień łamany powstaje w  najnowocześniej-
szej technice produkcji zwanej „gorącym stemplem”. 
Metoda ta polega na tym, że wgłębienia imitujące 
strukturę kamienia są uzyskiwane poprzez wytłocze-
nie wzoru stemplem o bardzo wysokiej temperaturze. 
Dzięki temu beton licowy nie przykleja się do stem-
pla, a wierzchnia struktura płytki jest gładka i przede 
wszystkim trwała, jak każda kostka produkowana tra-
dycyjną metodą betonu wibroprasowanego.

NAZWA WYMIARY
grub./ szer./ dł. KOLORY

płyta kamień łamany

6x21x21

6x 42x21

6x42x42

6x63x42

szary, czerwony, 
antracyt, brąz, 
khaki, melanż 

pomarańczowo-
-biały, melanż 
czarno-biały 
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Zakłady Produkcji Prefabrykatów


