
VÝROBKY
PRESTIGE



Zoznámte sa zo širokou ponukou dlažieb a terasových  dlažieb, 
s ktorými si ľahko navrhnete vysnívanú terasu a funkčnú prístu-
povú cestu. Vďaka bohatej ponuke múrikov, obrubníkov a pa-
lisád, ktoré sú štylisticky aj koloristicky kompaktné s povrchom, 
sme dôkazom, že aj malá záhradná architektúra sa stane veľkou 
ozdobou Vášho pozemku. Ponúkame navyše rôzne druhy štrkov na 
prípravu podložia a okrasné kamenivo, ktoré sa teší čoraz väčšie-
mu záujmu investorov.
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OKOLIE VáŠhO dOMU VO VAŠOM ŠtÝlE



PERlON® lAMINO®
dLAždIcE sú Vždy AKO nOVé



udržiavanie čistoty na prístupovej 
ceste ešte nikdy nebolo tak jednoduché

maximálna ochrana, trvalé zušľachtenieperlon® lamino®

Dlažba a betónové obklady sú najrozšírenejšie materiály používané pre okolie domu 

a v záhrade, avšak ak chceme, aby vzhľad týchto povrchov vydržal dlhodobo estetický 

a bez nečistôt, mali by sme siahnuť po betónových výrobkoch, chránených ochrannou 

vrstvou, ktorá zabraňuje prenikaniu nečistôt a napomáha pri udržiavaní čistého povrchu. 

Dobre chránené obklady sú už vo výrobnej fáze pokryté špeciálnym náterom, ktorý vy-

tvára izolačnú vrstvu. Takúto ochrannú vrstvu majú dlažby a obklady firmy BRUK-BET®, 

ktorá používa ochranný systém Perlon® LAMINO®. 

Z povrchov, chránených týmto spôsobom oveľa ľahšie 

odstránite ťažko odstrániteľné potravinové škvrny, 

dokonca aj po mazivách a olejoch, nehovoriac už 

ani o zvyškoch prilepených žuvačiek. Dlažby novej 

generácie Lamino majú parametre, ktoré prevyšujú 

požadované normy pre dlažby a obklady.



typické znečistenie 
dlažieb

charakteristika
ochrany perlon® lamino®

ochrana pred uv žiarením

redukcia prieniku nečistôt

ochrana pred vápenatým výkvetom

odolnosť proti machom a riasam

možnosť čistenia vysokotlakovým umývacím zariadením

stabilita a zvýraznenie farieb

odolnosť proti mrazu a vysokým teplotám

potraviny

olej

tuky

záhradná zem, blato

organické nečistoty

krieda

žuvačky

Ochrana Perlon® Lamino® je povrchová úprava, vykonaná počas výrobného proce-

su formou náteru vhodnými prostriedkami z modifikovaných živíc s dopredu stano-

venými fyzikálnymi a úžitkovými vlastnosťami. Hlavným cieľom účinnej ochrany pred 

znečistením je vytvorenie izolačnej vrstvy, ktorá by zabránila prenikaniu nečistôt do 

štruktúry betónu, ako aj migrácii výkvetov z povrchu betónu. V tomto prípade tak 

zvané dýchanie betónu nezohráva žiadnu úlohu, pretože nejde o materiál na steny,  ale 

podlahový materiál.

Povrchy s ochranou BRUK-BET® sa po atmosférických zrážkach vyznačujú vlastnosťou 

perlenia vody (vytváranie kvapiek). Spĺňajú normatívne požiadavky pre oblasť odolno-

sti proti pošmyknutiu.

Index povrchovej ochrany LAMINO® stanovuje tri  

úrovne odolnosti proti znečisteniu:

LAMINO® 1, LAMINO® 3 a LAMINO® 5.

Ochrana Perlon® LAMINO® 5 - výsledok perlenia na povrchu. Nečistoty 

zostávajú na vonkajšom povrchu, neprenikajú do uzavretých kapilárnych 

pórov. 

UV

150 bar

C



index povrchovej ochrany lamino® lamino® 
stanovuje tri úrovne odolnosti proti znečisteniu 

lamino 1 lamino 3 lamino 5

LAMINO 1 ako impregnácia vo výrobnej 

fáze zabezpečí kvalitnú ochranu pred 

znečistením. Kapilárne póry v betóne sú 

v obmedzenom rozsahu uzavreté, avšak 

ich priepustnosť je zachovaná. Navyše tie-

to povrchy získajú intenzívnejšiu koloristi-

ku. Nečistoty by mali byť odstraňované čo 

najskôr. Impregnačný účinok časom slab-

ne a môže byť obnovený po uplynutí cca. 

3 rokov vo forme impregnácii užívaného 

povrchu renovátorom BRUK-BET® Lamino.

LAMINO 3 je veľmi kvalitná ochrana pred 

znečistením a zeleným porastom, pre-

tože póry sú výrazne uzavreté a nečistoty 

nemôžu prenikať do hĺbky. Preto je do-

statok času na umytie alebo vydrhnutie 

podlahy kefou a teplou mydlovou vodou 

ešte pred vznikom škvŕn. Priepustnosť 

vodnej pary je aj naďalej zachovaná. Chrá-

nené povrchy sú menej ohrozené vznikom 

výkvetov, majú stabilnejšie farby, vyššiu 

mrazuvzdornosť a odolnosť proti oderu. 

Vyznačujú sa typickým diskrétnym leskom. 

Ochrana sa v malej miere znižuje, ale môže 

byť obnovená opakovaným náterom úžit-

kovej plochy v priebehu cca. 5 rokov - Re-

novátor BRUK-BET® Lamino.

LAMINO 5 stanoví optimálnu ochranu po-

vrchu pred nečistotami. Všetky póry vo 

vrstve tesne pod povrchom sú uzavreté 

a vyplnené, kým exponovaný povrch je po-

krytý náterom s hrúbkou niekoľko mikro-

metrov ako výsledok niekoľkovrstvového 

náteru ochrannými prostriedkami. Nala-

kované povrchy majú stupeň lesku vhod-

ne navrhnutý podľa charakteru výrobkov. 

Aj tie najťažšie odstrániteľné nečistoty 

ľahko úplne odstránite, dokonca aj po dl-

hšom čase ich pôsobenia. Povrchy v pod-

state v priebehu ich používania nemusia 

mať žiadnu údržbu.  Napriek tomu ju od-

porúčame vykonať po období cca. 10 rokov 

používania ako aj vykonanie záplat priamo 

do vyhĺbených mechanických poškodení 

povrchov Renovátorom BRUK-BET® Lamino.

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

COLOR-MIX METALIC COLOR MICROTEC RUSTICAL

Povrchy s ochranou  Perlon® LAmiNO® 5



Povrchy terás by mali zabezpečiť funkčnú komu-
nikáciu, mali by mať ľahkú údržbu a spĺňať kritériá es-
tetickej kompatibility s fasádou domu. Dôležitú úlohu 
tu zohráva aj výber vhodných schodiskových prvkov, 
výrobkov vertikálnej zástavby a kvetináčov. 

tERASA SNOV
Úlohou terás v domoch je spájať dom so záhradou. 
Stále viac moderných projektov je postavených na 
tomto spôsobe výstavby domov, tak aby blok domu 
zahŕňal aj prvok, ktorým sa obytný priestor otvára na 
exteriér.  Máme na mysli terasu, ktorá slúži na odpoči-
nok, nielen v jarnom a letnom období, ale aj keď vonku 
vládne chladnejšie počasie. 

TERaSoVÉ 
plaTnE



Najlepší spôsob pokládky terasových dlažieb je metóda „na su-

cho” bez nevyhnutnosti lepenia obkladov na betónový podklad. 

Obklady kladieme na podklad s hrúbkou 3-4 cm z hrubozrnného 

piesku s prevládajúcou frakciou 2/8 mm alebo drveným pieskom 

3-5 mm. Je to ekonomicky výhodná metóda, ktorá zabezpečí, že 

ani po uplynutí času sa obklad nebude odlepovať ani odpadávať 

vplyvom pôsobenia zmien počasia, k čomu často dochádza 

v prípade lepených obkladov. Ďalšou odporúčanou metódou 

pokládky terasy je montáž obkladov na regulovaných nosných 

systémoch. Jedná sa o nenáročnú technológiu, vhodnú aj pre 

amatérskych domácich  majstrov. 

Viac informácií o metódach výstavby nájdete na webovej stránke

www.bruk-bet.pl



40x40 80x40

80x80 60x60

TERAsOVé PLATnE

ROMANtICA®

cOlOR

DRUHY POVRcHOV

METAlIc cOlOR cOlOR-MIx®LAMINO
®

PERLON®

Dlaždice pôsobia nevšedným dojmom, ktorý upúta mimo-
riadne vysokou estetickou hodnotou, vďaka precíznej voľbe 
farebných odtieňov. Majú ideálne využitie na terasách 
a v prídomových reprezentačných priestoroch. Dlaždice majú 
jedinečné úžitkové prednosti, vrátane vysokej odolnosti proti 
znečisteniu vďaka inovačnému procesu ochrany Perlon® 
Lamino® Pri modulárnom spôsobe kladenia dlažby Romantica® 
by mali mať škáry šírku 3 mm. 

HR. 4 CM





TERAsOVé PLATnE

ARCHItECt®

40x40 80x40

80x80 60x60

MUlTIGRAN®

DRUHY POVRcHOV

METAlIc cOlOR cOlOR-MAxLAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Jednoduchosť, elegancia, minimalizmus – tri slová, ktoré ob-
sahujú charakteristiku dlažby Architect®, prenášajú do sveta 
štýlových aranžacií. Surová forma v spojení s výnimočne pre-
myslenou paletou farieb aj  s troma druhmi úprav povrchu 
pôsobia, že dlažba je elegantná propozícia pre terasovú 
a záhradnú zónu, v ktorej sa počíta s každým detailom. Dlažba 
má hladký povrch a ľahko zrazené hrany.

HR. 4 CM





TERAsOVé PLATnE

PORCElItO®

40x40 80x40

60x6080x80

RUSTIcAl

DRUHY POVRcHOV

TERAZZO TERATEcLAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Najvyššej kvality veľkoformátová betónová dlažba s hrúbkou 
3 i 2 cm na použitie na terasách pri domoch, balkónoch aj vo 
vstupných zónach stavieb verejného úžitku. Plochý lícový po-
vrch a jemné mikrofázy zdôrazňujú prestížný charakter dlaž-
by. Jednovrstvová štruktúra a menšia hrúbka dlažby zaisťujú 
nízku hmotnosť prvkov pri dodržaní zvýšenej odolnosti proti 
zaťaženiam. Dlažba nevyžaduje betónové podložie, môže byť 
montovaná na zeminu ako „terasa na zemine” alebo na tera-
sových vzperách.

HR. 2 CM / 3 CM

cOlOR





TERAsOVé PLATnE

tRAWERtYN

DRUHY POVRcHOV

REAlIT

Travertin je vernou kópiou skaly nachadzajucej sa v prirode. 
Hladké, akoby rezané povrchy, odkrívajú trochu pórovitú 
štruktúru v podobe pasov, nepravidelné prehĺbenia ako aj 
vhodne zvolené farby sú vlastnosti, ktoré nedovoľujú odlíšiť 
platne od prírodných. Charakterizujú sa eleganciou ako aj 
výnimočnou krásou.

HR. 4 CM

90x60

PAKET

60x60 30x60 30x30



120x90

90x60 45x4560x60 30x60

90x90 45x90 22,5x90



TERAsOVé PLATnE

DESKA OGRODOWA

DRUHY POVRcHOV

REAlIT

Ide o výnimočné riešenie pre všetkých, ktorí vedia oceniť 
ušľachtilú krásu a eleganciu prírodného dreva. Záhradné 
betónové dosky sú dokonalou imitáciou dreva a nielenže 
dodávajú štýlový charakter záhradným aranžmánom, ale 
navyše nás oslobodia od starostí súvisiacich s ošetrovaním 
a údržbou drevených povrchov.

HR. 4 CM

120x30 90x30 60x30

120x22,5 90x22,5 67,5x22,5





s domom. Táto voľba dáva obyvateľom domu možnosť 
vytvoriť si ideálnu vizitku! Príjazdová cesta do domu 
je najprevádzkovanejší priestor pri dome, ktorý okrem 
praktických aspektov zohráva aj  estetickú úlohu – je 
vizitkou pozemku. Kladieme na ňu vysoké úžitkové 
nároky pre prevádzku motorových vozidiel, odolnosť 
voči počasiu, a zároveň očakávame, že zaujme vzhľa-

MÓDNE DlAžbY VO FORMÁtE Xl
Príjazdová cesta z dlažby vo formáte XXL je najžiada-
nejším trendom medzi  investormi. Dôvodov je viac. 
Nejde iba o úžitkové prednosti materiálu, súvisiace 
s pevnosťou a odolnosťou proti pôsobeniu počasia 
alebo škodlivých vonkajších činiteľov. Ide hlavne 
o záruku vytvorenia súvislého, módneho aranžmánu, 
ktorý sa v úplnosti včleňuje do charakteru pozemku 

ZámkoVá 
dlažba Xl



dom, ktorý bude kompozičnou svorkou s okolitým 
prostredím. V trendoch je citeľný silný dôraz na indivi-
dualizáciu projektov, ktorá môže v prípade prístupovej 
cesty súvisieť napríklad s využitím betónových dlažieb 
rôzneho formátu a vytváranie zaujímavých vzorov, 
ktoré prelomia jednotnú plochu. 

Kvôli značnej hmotnosti veľkoformátových dlažieb, by sa mali 

pri pokládke používať špecializované podtlakové manipulátory 

na dlažbu. Manipulátory zabezpečia rýchlu prácu a presnosť pri 

kladení prvkov na rovnom povrchu. Firma Bruk-Bet ponúka - pre 

stavebné firmy, ktoré realizujú pokládky -služby prenajímania 

podtlakových manipulátorov na dlažbu pre realizácie investícií. 

V závislosti na veľkosti a hmotnosti dlažobných obkladov sú ma-

nipulátory vybavené ramenami na uľahčenie ručnej pokládky 

a držiakom na zavesenie sady pod stavebný stroj typu minibager 

alebo žeriav.

Viac informácií o metódach pokládky nájdete na webovej stránke 

www.bruk-bet.pl



ZáMKOVá dLAžbA

NOVAtOR® SOlO HR. 8 CM

RUSTIcAl

cOlOR-MIx cOlOR-MAx

DRUHY POVRcHOV

METAlIc-cOlOR MIcROTEcLAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

LAMINO
®

PERLON®

Novator je séria veľkoformátových dlažobných platní, ktorá 
predstavuje rozšírenie doterajšej kolekcie s takým istým 
názvom. Novinkou sú prvky s hrúbkou 8 cm a rozmermi 
80x80 a 100x100 cm, ktoré odteraz môžu zdobiť mestské 
priestranstvá a priestory v okolí verejných budov, umožňujúc 
cyklistickú premávku s ľubovoľným zaťažením. Formáty, 
farebná úprava a typ prevedenia nových platní Novator 
sú výsledkom neustále narastajúceho záujmu o modernú 
architektúru.



100x100 90x90 80x80

90x60 80x40 50x20

40x20 30x20

60x30100x50



ZáMKOVá dLAžbA

NOVAtOR® PIANO

cOlOR

DRUHY POVRcHOV

cOlOR-MIx MIcROTEc

Hladký povrch v sivých a béžových tónoch, geometrické 
tvary v podobe nadčasových štvorcov a pravouholníkov 
a pravidelnosť spojov podčiarkujú minimalistický dizajn 
príjazdových cestičiek a mestských priestranstiev. Tri typy 
úpravy lícneho povrchu: color, color-mix a rustical dávajú 
investorom možnosť výberu.

60x30 45x30 30x30

HR. 8 CM





ZáMKOVá dLAžbA

NOVAtOR® FORtE

DRUHY POVRcHOV

cOlOR-MIx RUSTIcAl

Novator® Forte je sada dlažobných kociek s neobvyklým po-
vrchom: tryskaný Rustical® a farebné melanže Color-Mix®, 
ktoré umožňujú výstavbu a úpravu moderných dlažieb. 
Neveľký modul kociek sa dokonale prezentuje v podjazdoch 
a na chodníkoch pre peších okolo budov a  v záhrade. Fareb-
nosť kociek v odtieňoch šedej a béžovej spĺňa požiadavky 
aktuálnych trendov modernistickej architektúry.

LAMINO
®

PERLON®

40x20 30x20 20x20

LAMINO
®

PERLON®

HR. 8 CM





ZáMKOVá dLAžbA

VISIO®

DRUHY POVRcHOV

Dlažba, ktorá uchváti jednoduchosťou tvarov zahrnutých 
v rámci klasického zloženia. Pri použití obdĺžnikových a štvor-
cových modulárnych súčasti systému VISIO možno úspešne 
vytvoriť rôzne povrchové štruktúry. Oživia priestor na záhra-
de a okolo domu. Špáry oddeľujúce od seba jednotlivé prvky 
dávajú zdanlivo nevýraznému povrchu rozlišovaciu schop-
nosť. Dlažba je odolná voči poškodeniu a nečistotám vďaka 
čomu je preurčená na dlhodobé použitie aj v náročnejších 
podmienkach.

HR. 6 CM

cOlOR-MIx

30x30 15x30 15x15





ZáMKOVá dLAžbA

ROMAlIt® HR. 8 CM

DRUHY POVRcHOV

cOlOR-MIx

Mimoriadne precízne vyhotovená kolekcia Romalit predsta-
vuje škálu širokých možností dekorovania príjazdových ciest 
a chodníkov v okolí domu. Platne široké 8 cm sú dostupné 
až v siedmich prevedeniach lícneho povrchu. Vďaka voľbe 
prvkov predstavujúcich rôzne kompozície farieb a štruktúr 
kameniva so zrezanými, zbrúsenými alebo jemne zaoblený-
mi hranami, môžeme vytvoriť štýlový, jedinečný povrch.
Presné parametre a dobre prepracovaný vzorkovník patria 
k silným stránkam kolekcie Romalit, ktorá zaručí estetické 
zosúladenie príjazdovej cestičky k domu s jeho okolím.

67,5x45 45x45

45x22,5 22,5x22,5

LAMINO
®

PERLON®





ZáMKOVá dLAžbA

CONCERtO HR. 6 CM

DRUHY POVRcHOV

Concerto je sústava elegantných dlaždíc o pravouholnom 
a štvorcovom tvare. Povrch jednotlivých elementov výzo-
rom nadväzuje k bridlicovému lomu, a náhodné uloženie 
dlaždíc tvorí dlažbu o krásnom, zároveň harmonickom a prie-
hľadnom charaktere. Dlaždice Concerto je možne ukladať 
tak isto v radoch a stuhovým spôsobom, treba pamätať 
o udržaní šírky uloženia rovnakých mnohonasobnosti modulu.

cOlOR-MIx cOlOR

35,9x26,9 26,9x26,9

26,9x17,9 17,9x17,9 26,9x8,9 17,9x8,9 8,9x8,9





ZáMKOVá dLAžbA

KONtUR® HR. 6 CM / 8 CM

DRUHY POVRcHOV

Dlaždice Kontur® sa charakterizujú pekným sformovaním, 
ľahkým vlnením, robia dojem šikovne vyhládzaných obry-
sov, a tak isto rozlišným lícovým povrchom. Rytmické ria-
dové uloženie, široká, nepravidelná sieťka škár rozhodu-
je o výnimočnej podobe k prírodným dlaždiciam. Povrch 
Rustical® ako aj Antic® dodatočne zdôrazňujú ich prírodný 
výzor. Plocha z dlaždíc Kontur® nachádza uznanie u všetkých, 
ktorí si vážia tradičnú krásu prírodných dlaždíc.

cOlOR-MIx

cOlOR

MUlTIGRAN

20,9x13,9 17,4x13,9 13,9x13,9 10,4x13,9

cOlOR-MIx





ZáMKOVá dLAžbA

SYMFONIA® HR. 6 CM

DRUHY POVRcHOV

Dva formáty pravouholných a štvorcových dlaždíc (štyri 
dlaždice 10x10 cm, dve dlaždice 10x20 cm, štyri dlaždice 
20x20 cm ako aj dve dlaždice 20x30 cm) majú veľmi bo-
hatú paletu uložení pravidelných, románskych a modulo-
vých. Symfonia® ukazuje krásu odkrytého drobnozrnného, 
drveného kameniva vzácneho ako mramor alebo kremeň. 
Doplnením sú rôzne farby jemných odtieni pastelových 
a farieb kameninovej tehly.

30x20 20x20 20x10 10x10

METAlIc-cOlORLAMINO
®

PERLON®



PALIsAdy

UNI SPlIt®

DRUHY POVRcHOV

Palisády Uni-Split® majú štiepané, protiľahlé bočné lícové 
povrchy ako aj horný povrch. Zastavené sú na dotyk nevi-
diteľnými, hladkými časťami. Palisády Uni-Split® umožňujú 
ľahké stavanie rôznorodých záhradných stien o charaktere 
prírodnej lomenej skaly.

FORMÁTY [cm]

15x15x120
15x15x100
10x15x80
10x15x60
10x15x40
10x15x30

UNI SPlIT



PALIsádA

NOStAlIt®

DRUHY POVRcHOV

Palisády Nostalit® sa charakterizujú zaoblenými okrajmi 
a rohami. Prerezané palisády majú rozmer 18x18 cm pre 
výšku 100 a 120 cm ako aj 12x18 cm pre výšku 60 a 80 cm. 
Naplánovaná diferenciácia prierezu pri jednom spoločnom 
rozmere zaisťuje vhodnú trvanlivosť palisád ako aj rozši-
ruje možnosť optimálneho použitia a kompozície. Vyššiu 
pevnosť v tlaku a tlak vedľajší, ľahký v zástavbe ohľadom 
na nižšiu hmotnosť ako aj lepšie spojenie so základom 
zabezpečujúcim osové vhĺbenia.

MONO-cOlOR

FORMÁTY [cm]

18x12x60
18x12x80
18x18x100
18x18x120



PALIsádA

MEANDER®

DRUHY POVRcHOV

Spájajúce palisády o priemere 20cm, majú prierez okruhu 
s čiastočnou ryskou o tom istom priemere. Vznikajúce 
zazubenia typu „pero-drážka” zaisťujú zvláštne suché 
spojenie, ktoré umožňuje prenášanie veľkých vedľajších 
zaťažení. Tieto vlastnosti sa uchovajú taktiež v oblúkovom 
uložení. Vnútorné osové vhĺbenia majú význam v spojení 
stavby ako aj zväčšenia trvanlivosti. Charakteristický obrys 
palisád, rôzne výšky ako aj možnosť obracania v zvislice, 
dovoľuje dosiahnuť neohraničené práve naopak spôsoby 
kreovania výnimočné krásnych čiar, o pravidelnom obryse.

MONO-cOlOR

FORMÁTY [cm]

20x17,5x60
20x17,5x80
20x17,5x100
20x17,5x120



dIELcOVé OPLOTEnIE

GAlANt UNI SPlIt®

DRUHY POVRcHOV

Základnými prvkami betónového oplotenia systému Uni Split® 
sú: štvorstranne štiepané tvarovky stĺpikov a dvojstranne 
štiepané tvarovky múrikov. Všetky tvarovky majú rozmery 
40x20x20cm so zárezmi 10x10 mm tvoriacimi škáry. Diel-
cové oplotenie sa najčastejšie využíva ako ohradenie po-
zemku, ktorého súčasťou je vchodová bránka. Dielce mož-
no využiť aj na vytvorenie plného múru spĺňajúceho rôzne 
funkcie vrátane pohľadovej zábrany.

UNI SPlIT

dVOJsTRAnnE ŠTIEPAný 

ŠTVORsTRAnnE ŠTIEPAný

40x20x20

40x20x20



bLOKOVé schOdy

bAZA®

DRUHY POVRcHOV

Ide o neobyčajne širokú škálu prvkov vhodných na vyhoto-
venie dôstojného a elegantného schodiska vedúceho ku 
vchodovým dverám, ako aj na neformálne, často samostatne 
stojace schody v záhrade. Štyri typy úpravy povrchu a bohatá 
paleta farieb, vrátane modernej metalickej sivej a klasických 
rustikálnych povrchov, boli prispôsobené ponuke dlažob-
ných kociek, vďaka čomu sa nemusíme obávať o estetickú 
ucelenosť kompozície. 

100x35x15

cOlOR-MIx cOlOR



schOdIsKOVé bLOKy

UNI SPlIt®

DRUHY POVRcHOV

Schodiskové bloky Uni Split® zmes dokonale s palisádami, 
štiepané tehly, tvárnice, záhradné Uni Split®. Vzhľadom 
k veľkej veľkosti umožňuje rýchle prevedenie hotových 
schodiska.

UNI SPlIT

100x35x15 50x35x15
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