
ZPB KNURÓW

KATALOG
 PRODUKTÓW

Kostka Brukowa,
elementy ogrodowe,
oraz materialy
budowlane



 Szukacie Państwo kostki na wasze podwórko macie zamiar przebudować swój ogród lub
zmodernizować drogę ?. Z naszą firmą znajdą Państwo rozwiązanie swoich problemów.
Od 1984 r. produkujemy wyroby betonowe dla wolnej przestrzeni i ogrodów.
Dysponujemy Szeroką gamą kolorów jak i wzorów kostek co umożliwia wszechstronne
inspiracje powierzchni i przestrzeni. Zbierane w ciągu lat doświadczenia pozwoliły nam 
uzyskać przodujące wyroby o dobrej klasyfikacji i modnym wykończeniu. Stosując wyroby 
przez nas produkowane dajemy Państwu gwarancję wieloletniego zadowolenia i radości.
Szeroki asortyment pozwoli Państwu wybrać coś co pasuje do waszego domu i otoczenia.
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego ogrodu w którym można zobaczyć 
zastosowanie naszych produktów, a jednocześnie macie państwo szansę zobaczyć kolory jak 
i powierzchnię Kostki ZPB. Ogród można odwiedzać codziennie przez cały rok.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, odpowiemy na wszystkie pytanie, pomożemy w podjęciu 
decyzji  dotyczącej zakupu poszczególnych materiałów. U nas można zamówić również 
projekt otoczenia który zostanie wykonany na miarę państwa potrzeb w 2D lub 3D.

Aktualną ofertę można również zobaczyć na stronie  www.zpb.com.pl,

ZPB KNURÓW

ul. Wilsona 32 
tel. 32 236 90 04
tel/fax. 32 236 16 91
mail. zpb@zpb.com.pl

ZPB KNURÓW
                          Punk Sprzedaży Mikołów
ul.  Musioła obok myjni samochodowej 
tel. 32 323 91 25
tel com. 798 133 129
mail. zpb@zpb.com.pl

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Od Marca do Listopada

Od Marca do Listopada

Od Grudnia do Lutego

Od Grudnia do Lutego

Pn-pt 7.00 - 17.00
Sob    8.00 - 13.00 

Pn-pt 9.00 - 16.00
Sob    8.00 - 13.00 

Pn-pt 8.00 - 16.00
Sob    Nieczynne

Pn-pt Nieczynne
Sob    Nieczynne

https://www.facebook.com/zakladprefabrykacjibetonu



BRUK PROSTY

2waga: 140 kg/m
2grubość: 6 cm 1 paleta: 9,4 m

kolory: szary, 
czerwony, brąz, grafit, 
piaskowy, melanże, płukane, 
uszlachetniony rustical.

* kostki pakowane w komplecie na palecie, 
brak możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

Nowoczesny a zarazem elegancki 
wzór składający się z trzech 
elementów. Produkowany w dużej
 gamie kolorów.

wymiar: 
21 x 14 
14 x 14  
10,4 x 14 cm
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NOSTALIT

EKO KWADRAT

2

21 m  = 26 szt.
grubość: 6 cm

2waga: 140 kg/m
21 paleta: 9,6 m

kolory: szary, 
czerwony

* na zamówienie kolor 
brąz, piaskowy, grafit

wymiary: 18 x 12 
                 12 x 12  
                   9 x 12 cm

grubość: 4 i 6 cm
2waga: 140 kg/m

21 paleta: 9,6 m

kolory: szary, 
czerwony, piaskowy, grafit
brąz, melanż, płukane.

* kostki pakowane w komplecie
  na palecie, brak możliwości 
  zakupu pojedynczych sztuk.

                      Nostalit to komplet
kostek w trzech różnych 
rozmiarach, co umożliwia jej 
wszechstronne zastosowanie. 
Szeroka gama kolorów pozwala 
na różnorodną aranżację 
układanych powierzchni, 
od wariantów czysto 
funkcjonalnych po rozwiązania 
wizualnie wyrafinowane.

wymiary: 20 x 15 cm
 (wcięcie 5x5 cm)

Eko kwadrat jest wzorem doskonale 
łączącym się z sobą i innymi kostkami
o kształtach prostych na przykład:
kostką prostokątną lub kwadratową.
Eko kwadrat można ułożyć w sposób
ułatwiający odbieranie wody 
deszczowej w system Ażurowy-
rozwiązanie ekologiczne.
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CLASSICO

NOSTALIT „8"

Wymiary:

A        17,2 x 11,5 cm

B       11,5 x 11,5 cm

D       11,2 x 11,5 cm

E       11,2 x 8,7 cm

2Ilość szt./m 2Ilość m  na palecie.

53

80

94

136

9,2

7

6,8

6,8

2Grubość: 6 cm  waga: 140 kg/m
Kolory: szary, czerwony, grafit, piaskowy, brąz

2 1m  „A” = 47 szt.
21 paleta: 6,63 m  

21m   „B” = 70 szt.
21 paleta: 7,2 m

Grubość: 8 cm
waga: 160 kg/szt.

Kostka w czterech wymiarach. 
Połączenie różnych rozmiarów 
i kolorów stwarza wiele możliwości.
Z Classico można ułożyć bez 
problemu skomplikowane wzory: 
wachlarze, muszle, koła.

Nostalit nazywany również Starobrukiem 
jest wzorem przyjaznym dla oka, łatwym w 
układaniu, przy tym bardzo solidnym.
Dostępna paleta kolorów pozwala wykreować 
różne kombinacje, jedno lub wielokolorowe 
rozwiązania tworzą ciekawy obraz otoczenia. 

Kolor: szary. 
* na zamówienie kolor czerwony, grafit, piaskowy, brąz.
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UNI

BEHATON

Kostka ma formę fali, jest gładka z delikatną fazą. Ze względu na swój kształt 
łatwo się układa, tworząc stabilną powierzchnię. Posiada boczne wykończenia 
co ułatwia prace brukarskie. 

Grubość: 6 cm
2waga: 140 kg/m

21 paleta = 10,28 m

Grubość: 8 cm
2waga: 160 kg/m
21 paleta = 6,5 m

wymiar : 20 x 16 cm
2 1m = 35 szt.

wykończenie: 20 x 16 cm
2 1m = 35 szt.

1mb = 5 szt. 

połówka:10 x 16 cm
2 1m = 70 szt.

1 mb = 3,6 szt.

kolor: szary, czerwony.

Grubość: 6 cm
2Waga: 140 kg/m

21 paleta = 9 m

kolory: szary, czerwony

UNI MARKANT

Grubość: 8 cm
2Waga: 160 kg/m

21 paleta = 7,4 m

2 1m = 38 szt.

Wymiar: 23 x 12 cm

* kostka na zamówienie

wymiar: 22 x 11 cm

wymiar: 22 x 22 cm

21m  = 39 szt.

21m  = 26 szt.


