Wszelkiego rodzaju korytka pozwalają odprowadzić nadmiar wody deszczowej z podjazdów, chodników,
parkingów itd. Wszystkie korytka powinny być osadzane na betonie.

Korytko płaskie

wymiary:
30 x 30 x 10,5 cm
waga: 15 kg/szt.
1 paleta: 66 szt.

Korytka linowe betonowe

Korytko betonowe
z pokrywa ocynkowaną
kl. A15
wymiar: 100 x 13 x 12 cm waga: 22 kg/szt.
50 x 13 x 12 cm
dopuszczalne obciążenie do 1,5 tony.

Korytko betonowe wzmocnione
z pokrywa ocynkowaną
kl. A15
wymiar: 100 x 14,5 x 16 cm waga: 32 kg/szt.
dopuszczalne obciążenie do 1,5 tony.

Korytka linowe PVC

Korytko Liniowe PVC
z pokrywa PVC
wymiar: 100 x 13 x 10,5 cm
waga: 2,5 kg/szt.
dopuszczalne obciążenie do 1,5 tony.

Studzienka betonowa
z pokrywa ocynkowaną
kl. A15
wymiar: 40 x 13 x 38 cm
dopuszczalne obciążenie do 1,5 tony.

Korytko Liniowe PVC
z pokrywa ocynkowaną
wymiar: 100 x 13 x 10,5 cm
waga: 2,5 kg/szt.
dopuszczalne obciążenie do 1,5 tony.

Korytko Liniowe betonowe
z pokrywa żeliwna
wymiar: 100 x 13 x 12 cm
waga: 29 kg/szt.
dopuszczalne obciążenie do 12,5 tony.
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Wycieraczka polimerowa

Wycieraczka PVC
wymiar: 60 x 40 x 8 cm

wymiar: 60 x 40 x 8 cm
waga: 17 kg/szt.

Eko bord
Obrzeże trawnikowe PVC nadaje się do ograniczenia
ścieżek z kostki brukowej, granitu itp. elastyczność
pozwala na swobodne ich kształtowanie.
wymiar:
100 x 8 x 4,5 cm
kotwa mocująca (gwoździe)
z tworzywa O 16 długość 25 cm

Studzienka PVC
rewizyjna

Studzienka PVC

pokrywa PVC lub
żeliwna

Studzienka z pokrywą i koszem
stosowana do kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej.

wymiar:
30 x 30 x 30 cm

wymiar:
29,60 x 29,60 x 30 cm

Kostka fundamentowa

Pustaki żużlobetonowe „12"

Służy do wznoszenia fundamentów budynków,
studni sanitarnych.
Wymiar:
39 x 24 x 12 cm
waga: 26 kg/szt.
1 paleta = 45 szt.

Wymiar:
39 x 19 x 12 cm
waga: 9 kg/szt.
1 paleta = 90 szt.
1 m2 muru = 90 szt.

Dla grubości muru 39 cm = 34 szt./m2
Dla grubości muru 24 cm = 24 szt./m2

Przeznaczone do murowania ścian
o grubości 12 cm

Pustaki żużlobetonowe „24"

Pustaki żużlobetonowe „19"

Wymiar:
36 x 22 x 24 cm
waga: 16 kg/szt.
1 paleta = 40 szt.
1 m2 muru = 12,5 szt.

Wymiar:
39 x 19 x 19 cm
waga: 13 kg/szt.
1 paleta = 60 szt.
1 m2 muru = 12,5 szt.

Przeznaczone do murowania ścian
o grubości 24 cm
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Przeznaczone do murowania ścian
o grubości 19 i 39 cm

USŁUGI BRUKARSKIE
Świadczymy kompleksowe usługi brukarskie:
- posesje prywatne
- tarasy i schody
- drogi, place, parkingi, chodniki itp.

Informacji udzielamy pod numerem tel.

506 816 034

Świadczymy również usługi:
- wykopy pod fundamenty,
- sieci wodociągowe i elektryczne,
- szamba, zasypywanie ław,
- rozbiórki i wyburzania budynków ,
- rozładunek i przewóz materiałów na Euro paletach,
- kruszenie betonu,
- porządkowanie placów budowy,
- przesiewanie materiału (przesiewacz bębnowy).

ZAMÓW
KONTENER
LUB
BIG-BAG
Oferujemy usług związane z wywozem
gruzu i odpadów pobudowlanych, ziemi,
gałęzi itp. Dysponujemy różnego rodzaju
kontenerami 7m3 i 9 m3 oraz workami BIG-Bag.
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Ogrodzenia łupane, daszki.
Ogrodzenia łupane to zestaw doskonale dopasowanych elementów. Produkowany w kilku kolorach i
wzorach. System pozwala na proste wykonanie ogrodzenia, pełnej elewacji garażu, budynku gospodarczego
lub elementów aranżacji ogrodu. Posiadamy również daszki dwuspadowe, cokołowe oraz słupkowe, które
doskonale współgrają z ogrodzeniami. W ofercie posiadamy również system podmurówek i łączników.
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